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 ۲ مک

 اکب رما۱۹ ۷ نر #۳ُِِّسسسس سس تن

 هه 0 جم ناجا و جا جد ی

 هراتسناگ دنناوخ یاربارسکع نا لول وکن وف

 تعا هدومن اضما امنیس

 یارب شیپ یدنچ هک رثأت دوهشم ثیپ رنه میعن یاقآ
 هشپ رنه < یلولوکلوف > اب دومن ترفاسم ایلاتیاپ هعلاطم
 یا رب یسکعو-اهدومن یاب اههابا تایامدیس اچ دف و رعم
 الاب رد هک تسا هدومن لاسرا و هپپن منی هراتس ناگ دنناوخ
 , دلامنیم هظحالم

 اب هدنبآ رد دناهتشون دوخ هیانرد میم یافآ هکیدرطب
 س وناگنما اولی- لاثما ابلاتیافد ءم ناگشیپ رن» دنا راتس
 دنهاوخ لاسدا ام یاربد هدومن یلاههبحاصم نساک ویدوتید
 ۱ هنیامن انو دو.خ هدعو ناشیا م داودیءا اسم . ۰+ ۰ دوبن
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 ۷ لاس نایاب تبضانیب
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 ات |ارلاسنان ادرک راک و اهملبف

 با یاربمهام دنباسیم ,یف رعمو

 و یاهژادن ]ان زب رم ناک شن اوخ
 اقا ر زب نان اد رک راک وامملبف روم
 ل رتسپمدنشاب هتشاد یهاک ۲ هتشذک

 رد میام پاچ وهمجرث اراهن۲
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 راک نوسردن ]لکبام - ۰
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 اپ شیپیدنچ دن رادعالطا

 وگرد روهشم هدننک هپمن نمرب
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 ۲ ووب زم ملیف < دلا ره رچکیپ
 4 « ..تسا شب امت

 اسماراک ناردارب »
 ۲ راک سک ورب دراچبر طسوت
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 ۰ تساهدش هیهن مراب رلک

 ح ۱ ۰ ِ ت بت 3 جون

 و یوم بو وب
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 ارامتیم هتشر تلع نیمهب . دوب
 دوخ هنیرید یوزرآ و درک لابتد
 ناریاردامتیسم تمنص داجیاینعیار
 هسوع . دروآرد لع تروصب
 سعلاسودزا رتنک ( ملبف ارتبم)

۳ . 5 

۳ 
 سراب )مانب یرتمیسو یویدوتسا
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 ریز رد نآ یلق تالیکشتزا یتمق

 ردودرادرارق الیپساملبس نامتخاس
 سراب تیلاعف رتشی رضاح لاح
 هدیورک زک رمتم هطقن نیارد ملیف
 .تسا

 نودب تشذک هکپ| هتفه یراب
 ینف همش دراو رسکب یلبت عالطا
 نامشخاسرد ) ملیف یراب ویدوتسا
 نلاس رد .مدنش ( البپم امنیم
 مهنم .دشیبن هدید سک چیه راظتتا
 یلدشع زا یکی یور لمات نودب
 نااس یاهرو . متن نلاس یاه
 یثف یاپهاک راک هب ار راظتا
 رسزا ودوب هتسب همه درکیم طوب رم
 روطنباویووتس|یاه نیقام یادصو
 نآ نایدصتم هک دم یع رظنب

 مهدن نأت رسدررو دنتسه راک لوقشم
 رانا نلاس رد اهنتوقت یدنچ

 تدع "نیا ردو .مدرب رسب ویدوتسا
 ناشوک رتکد ابندشورب ور یارب
 هچ مةفکیم مدرکیم رضاح ار مدوخ
 نایمرورتک داب ت!بوخ یلاوئس
 ردنم تنک دهاوخهچ وا. مراذکب

 .«میدگب هچ واباوج
 هک ی ورم و دشزاب رو ناپکان

 ردسا نانکراک زا

 ارمرصقم . دش ایوج ارم روضح
 هک یغار نادهزا گن ردالب , متنک
 دعب یا هظعل . تشک ابدوب هدمآ
 یاهنایق . دشدراو ناشوک رتکو
 مظءاتمستاماتشاد شاشب [رهاظ
 رد دوب هدیئارک یدیفسب شیاهوم
 دوب هوز الاب ار شنیتسآ هکیلاح
 نم اب,یصاخ تناتماب ودمآ شیپ
 . دش ورپ ور

 سپسومدرک یفرععار مدوخ
 یرادربب ادص قاتا هب افتاب
 ۰ و

 مدرک لاونس نیچره زا لبق

 او شسابل نیتسآ ناشیا !رچ هک
 نامه اب و دیدنخ ؛ تسا هدزالاب
 اب هاگراکرد : تک شمارآ نا
 ..مد رکیمیراکمهاه نیسینکت نایاق ۲
 ریف نم یارب رتکد خساب نيا
 مناوتب هکشيا نودبو دوب هرظتنم
 : متنک مریگب ار مدوخ*ق" یولج
 تارا رثک | ریظن اش ارچ
 > یتراجت رتفدب نات هدننک

 ۰۲ رد و باب و
 را

 اور و مواد تسود
 ]و مووخ یک دن ز
 نبمه . مدرک

 هتص داجیا یارب
 [ ال هن گر اره لمعتم

 سک چیه لاحرپب
 او دشاب هتشادن یلام

 یکینکت ) راکزا نم

 تسودو مربیم یسا
 و رومانیا رد (هعش

 ونارحب كی راجد
 اب دشیا ه_ظحنم

 وخ اما تفر هدرپ

 :ودح (7 هک رضاح

 اب هی یسراف ملیف
 زا هرخالاب و ددرک
 4 ۰ دیای تاجن ینوذک
 تاّلص ءدنب ] هبدوخ

 مو مته نیبشوخ

 اکش)هیت] لاس دنچ



 ی وحی
 واردوخیز ور هنابخیاه ء

 فقرص,.دننکیم هر
 ۳م یجراخیاهمان +

 1 ۹ _ت
 هارنیارد ششول ملیت 4

 هیاد سوق ق جم

 ۶ یساف ملیف لاح دنووتر
 ین وئک ل وخات هاوخو دوبن ماکت ءاوخات ۳

 ی.ط
| 

 هتنکن هلب ود .دم

 هکكی تست رثه ناهجنیدقتنم رک

 ۱ یتواجت یاههنچ فرم اپن

 ۳۹و یو .وریکیمتروم

 اریملیف و هدشیتامحز

 یراک هلب ودهکیلاحرد

 و هو رب ندمخ«

 دنیامت هلب ود ارامیاهملبف

 ووب دهاوخ یراتنا ام یا

 دیمانیاب نم .ناشخردو كرزب
 زا فده نياب نییسر رسا و
 ار یدبیدج تامادقا ۳۱ هامنیدروم
 رد اغآ

 ووصقمب لبت یارب و می

 غیودیراک ادف و رک ترک

 هتفگ نیا دیاشهتبا یکم هاو

 هولج لیفت یردق اهیضع نود
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 وات وری ارت تیا اما دنک 6

 راشفا یسومیاق]وخ دیدج راه

 و درکیاهراشا هب رجناب نیینکت
 تم

 قوذ ابو ناوجررم نیابنم

 اب هک مرادنیقم و مرادیصاخ داتتعا

 یاص هژو رپ و اههتقن یو یراکءه

 دز و ]میهاوخ ردلمع هلح رسب | رد وخ لماک

 هک م تسا وخ رتکد زا تقونیارد

 یاق۲ اب یاهطحلدنچ دنهدب هزاجا

 واهتشیپ زیت ناشی !مریکب سامتراشفا

 ماجتا یار اصخشو تقریذیارم

 دس یدنچ .دیدورگح راخ نلاسزانآ

 یاهمشچ غارچرون هکبلاحروراتفا

 دوب هد رب رس هتاخکیراترد هکاروا

 نمی البق هتیلا .دشدرا وو رکیمتب زا

 راپ هعماجرو لبتیدنچزا

 هک ه دش هدروآ نس

 ینیدباع + نایچ هو وک ؛ زب ورپ

 سی نیا هتشذگ هتفه وررر

 ملقب اهوبووتسازا یکبرد هکدوزپ سیب تسارارق

0 
 و

 ات . دویهدشلصاح یئانتاراشتاو ]

 وا یلاوحاو درگ یاهدنخ دیدارم

 محارم هگتیاژ متفگ و اب . دیس

 یکی

 ناری
 هک ت سا یک ن

 ۵ - کد
 اتسهع رط,)یهأتوکم لبت ناریارد

 ودوس هیهتو یرادرببلیف (پوکس
 یاهدع ابتح

 واوا اتتضو تسا

 ردارت ۲ناک شن اوخز

 عوضومدتشاب هررک هدهاشم اهابنیس

 ۲۱ زورءهژر نابرجب طوب رم ملف

 مت و ميرتکب یراب  دوبرذ]

 میوگینهچ ناخن سوم

 کوربب «یتحلصمردب» مان یسپ دب

 -وته» هلیسوو هجرت یسراقب نادکاخ یاقآطسوت

 :اتایو م يك وژاب ۰ یسیهش , دنشوه , ناگیابنوچ یروبشم ناکشیپ

 .ووشیمارچ|ناگیاب یات۲ یناد گر اکب ۳

 و دع عقاو نادنقالع هجوت وروم

 « ووشهدن او زکر

 و

 و مزادرب هطود هتشر ردتیلامخ

 یاهرته هرادا یارب مهیتامزیتح

 تب ااما . متخاسیرخیاهملیفاسز

 ووختیل ان و ششوک هک
 هدش7 هب نم متکی سران ماین فق واو

 ۲ یارب و مراودیما ناریایانیس

 متکیمینی شیپ یدابز یاهتیعوم

 تنک [ .تسا نی

 و تععام و ملق سراپ هسرء

 رظن رد اب ناشوک رتکر یرکنسه

 میزژاب یملبق ین ونک تیقن ومنتف رک

 هکلب اب ورا یاهروتک 7

 می وزو7 اهتتو

 ابنمیاههتفک راشفا هک

 هک
 ٍ منی دنوج

 مد سح رادیم باوج هلجع

 اثع .. تسا هدنام تل شراک

 زا متفک ابو مدشت شحازم نآ

 هبتفک باوج نملاوتس هک ناتفطل

 ؟دکزور هک مرا وبیما ومنکیمرکتت

 هیسرب ناتدوخ یوزرآ

 4 ناب وگتکس ترت نیدبو

 ملت یراپ ویووتسا ناگدنتاررک

 یاب تستدب هتاخرر دسرنایاب

 ووجو + ویروتسانیا هم وشروآ ۳

 هیت اب هتشذک ههامتشرد هکنیا

 وددع 4 رخ <یسراف یاهملیر

 لو دو درلو امیموب تمنع

 ۳9و ناعوکر تک رضاحلاحرر

 میزآوتصاامو دنتار هتخذکی قالت

 ی اوهتشذکه ار راتبا

 گب



 م۱تساههن

 یسانحا اب

 ار نانآ یی دزاسنابامن یرغب
 تسودامومع و هناکچب یهاگ یمییط

 زا هکیماکنهو .دهرناشب
 یژتشاد
 هک یئاههنحص ةراب رررون اسرومام
 شیامن هدن رب یاهدراکاب ناناوج
 تلگ یو ؛ دن دشیمهداد
 رتسگن اک راانمزا نادنچمنکبن رکف

 !!دشاب رت عوهم وک اکشیاه

 یتازابتما

 دش لاو

 ناثچ نوب زب ولت

 - هنهک زایضسب هک هداد نازاسلیف
 نیاهک دننکیماعدا یزاسلیف نار#

 یرتناموک د ملیف راک روهلفوت رصنع

 نیاو .تسا هتف رگ روخرابثخ ادب ردار
 نم رظن هدنفع راهظا

 رادتقا ٌهنععص نوب زب ولت هک دی[ یم

 فیس الماک

 ووخ و هتخاس لحمضعار بک راشت)

 4چ ؛ت "7 رب نآ اب تباقرماقمرد

 شپ نیاهبنآ رد هک دیاش

 ابر رت و رگیدکی شیپ زا
 فالسشخا یارارهک جن[ و

 تسایرتن اموک د ملیف وملیف تس

 لباق نود

 یا رپ .دشابیم ملیف

 هچ ون ؟۱ هک هجنآ[

 یلام هلاس«تشا

 رب جسحراملیف هیهن هدنلک هیبت كي

 وگ و یرتناموگ د ملبق

 دب ب یوروا عوناد
 رظنتم دناوتيم

 یقب رطنب رتهب المتحم نرپ زی ولت اما
 رگبدکپ زا دنن اون یم مریم هک ِتسا
 رگی دی اب (مپت رگب ینهب اپ و دن وشهاگ [

 دیمیمه نیب

 ضرممرداردوخ دوجو دن اوتپءا يلصا
 هکت انچمه .دهورارق مررهراکفا

۸» 

 هچ :تسا هان

 بو راک ی
 .هشاب ووسثذک

 نب اردیا و دننک تبحم

 ۵ شومآ رف

 نور
 م

 رک دنت وافثم ن ربث نارگ

 نولکا نارگاشان نبا هیحور هچ

 تسیپ یناور لیلحت و هب زحن لب اق

 اب روا زد ناوت یمن و

 صسک اضشامت هداوناخ هك 1

 وومت ساق

 دوخ یاهملیتا

 یک داوناخ یک

 ژاامدیو دباب راتا؟ نبارخآ[ رد

 یستاعن هچ یرتنام وک د یوجتج
 روطنیا ارنآ راک نا وتیم می | هثثاب

 یهبانمرادقم لماش هک درک همالخ
 طظاحا زا یرتمک رادقهاب هتبوبنک ۲

 نادنم رذهیاراد .تسا یماهتن | هجيتن

 هورک یلو تسا دادمتساو وربناب

 لئاسمرب دناهتسناوت اهنآ زایمک

 ردو .دنب [قئاف نآیاوبو یدام
 اساسا هک نمک رایس هو رگ نیا نایم
 هتسچ رب دنمرنه ناوتیم یتخسب

 دپ زک رب نب ریاسنایمزاار یزیاهتمو

 یاهقیثد دنچ هاوک یاهملیف اریز
 نسب وانع تحت ؛یرخ

 ناپم نیارد ۰ دناهدرب ن

 ناد»و <یلروم رثیب
 09۳ 3م گرا ات مهوصرات
 >ژا ناوت یم

 و دناهورک هیهث اریوق و یساسحا
 برش ی رتنأاموک دو تب اهن ۲ راک كبس
 :تسا میراکن

 هاگن رو ات ورلپ هکیماکنهزا

 هو رگیم راک یس. یب « ی نوب زی وات

 هیهت یرس۳ ٌراب ردیددهتم یامملیف
 تساوخرو ,تسام نآ زاایاد ؛وومن

 , هدنبوج یاهمشچ و

 هک یدئمرثه هدت راکن رظنب و

 نیارد یئالاب زا رط یاهملیف

 «هدوب نوی زب وت هژی وو هد رک داجبا

 یاهراک نی رتبب و , تسالچیم سبد
 وا مه و دن |هدش هتخاس قطان زین وا

 هک تسا یدیدج وهزات كينکت رکتبم
 ,دشابیم«لمعهفالخ هبنچو هب موسوم

 مدرمویرسزا وا یاهراکزایهو رگ
 و« رهشردیبش» ًاصوصخ ۰ «ایوک
 رثه ةنارعاشروص «نک رواب اهنت»
 لتهداهن ] ُةیامهو دنبآ یمرامشب وا

 + س وصخم

 دروم

 تاک وامرئارد یحدد ضارما ناتسدامب ! نیبعت تالکشم

 ور < موادم تراظ» هب موسوم « نوسیمات

 ری ولت ردواراک تاکمانیا-هناهنبا
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 ک ناتسلگن اب >د «دیل اونا
 ال ناوتیم رب ار«دبهد

 او یل و .دوشی«عقار
 ۳ ۳ ها
 :ودیدج فتکم ك, زا تسا
 , ووب را ودپما نا وذیمیوب

 ماپملیا یلصا هتسهیو
 «غلاب ناناوجوو هژبو

 یاراد روخ عوا رد هک ,وومن
 قبطرب ینیب رت ظاحل زا یدایز
 , تشاد ناشیا لامعاو

 عبجكي هک «نادن زرد>
 لاو رب ینیموا یلصا ی رظن
 اش هتشانشیرن | دوب توص
 رانآ ٌهياپمه یساسحاریثات
 ۱! دوی وا

 یبش» ملیف لاحب ات نوی زب
 |وتحاظاحل زا هچ رگ تسا

 یگ ویدار رثازا رت صقان
 بتما هک هچن 7 یلو بیوب
 :تسا هدومن بسک نآ یارب
 اداجب | ظاحل زا تسخن

 اف اریزهدوب هدننیب رد
 | ةدسیا یف رکشوهنب
 جییهت ؛هلیسوب ارهدن زاس
 اوید دو تهب مضوزا
 «شوپ هدن ز ناب وجشن اد

0 ۱ 
 , دومنیمنیقلت

 ار دوخرا و هن اوید

 ۳ ار یفالخا تالب امن
 «لاوحانیا اسب یلو



 هتارف مدرم تل

  مح هک هتفاب
 ناف او ینابصص مه

 هتخاس یزوز رکا۱ تسا
 دود هببوخ» 4

 اهنابایخرد ناشل [هدب

 دنها وخ اپ یحاضتن |ن

 یریگ ولج هب ردات مه ن

 یدن وادختواضق> ملیف راب سيل

1 
 نیا نات دن ور امایسو مد رء

 كدنا درجمب تخا- یفرعم ر
 یون ا رث راک ممطناک دن زاس منيقنوم وا

 دن ووب نم حتیانآ د 1

 یربید و

 شسکع یلامنیع ت

 ۸تا رهنن سر پاچب هرامن

 سیراپ 2
 ۱ 3 ۱ ناژ:نابوسناذل آ هدیادر«ملبف

 بک هارتیا زا ٩ ینرهش نل
 وب+اهج وی »دی ررک تعاب روخ هما

 ر فر رحع نآ

 رت تعغشوخ  تیمهااپ
 یهو دیامن لوجمواب ار

 نیل وا یارب هک

 هفانا نوبح۰ ناکشیپ رته تسیل

 روم

 «نیل وراک ون اب سوهر ملیف ود

 ز «نیل وراک وناب رسب» و دولک نآ
 باس هرام ناژنیئن اج ارلاکساپ

 كرزب یزاب
 دح «جأت هک راد ناش شن ادشمآ المت

 تراپمیدج و لکش«یابل ری ۶.۱ رد
 دراد

 » ملیت و دروآ

 فارزانب هزوخ > یر

 (صسرابیورعو هب موسوم یمنی

 یافبا یارب تفرک هیهت تسد رد
 و رتب وبحم یا هفابق نآ لواشغ

 ةراتس ههاوخیمو
 ی رداتافتاوتفایت لاکساب زا رتایز
 هب زور دنچ .یاژب هل او یتسیرط تن ِِ
 تحارتسا نارود یومه ناهزن |
 شا هنا رعاش و تنش یالب وردآ رب وخ

 بیت رت نیدب : دنارذکیم سیرابرد

 وزاسروپشم و یوم هدمآ سب راب

 هقبظ و نینچماجت | نمضر و تهج نیمو+

 قشاع هک روشسپم هجوتم یریطخ . , رونن شیب رد یمنام هنوگچیه

 اروم افیلبت ءاکنب و د 
 نآژ 1. دیوکیمكرت هشیمه یا .+
 تفه لممه رابتبا هک تسرا ودیما

 شررن وهدش نامیشبوا ,یلبق ٌُهبترم
 .تشکد ها وخ اب

 هفورمم یرجات رزن نیرتاک

 تااتیلزت اب هک دهدیملوقیوب و دو ربع
 یاوشخر نیشاص روخ هنهاد رب
 دها وغ ماعوصاخ روهشم ار شدی دج

 راکب عورشوا تقناوماب و تغاس
 دنتبم

 علطاناب رجب هک اون اف ناز
 یتسود حرط رجاناب دیامنرملصاح
 1 یکنهآ اب دیوکیم و درب ریه
 گم رم <لاهرب نابوتخرو
 او یا وشتخر نیشامودیسر روصقس

 1 73 دن ایاتشمورسپ

 وه یمن یأب زا هدشو رب ور ینخس
 ۳و مصر



 یلی» «" اءثددزا یکی

 دوشم رشتنم اه ناکدن رب هک

 ثهاوخ تسیل ناکوربمات زا يک ۳ 6
 و ناگدگناوخ یاضاقب انب 2 ۳

 ابی زاب نیرتپب اب البق هکنیا یارپ

 وخ حرد الصفم هتشذگ

 ۱۵۵۷ یاهملیف نش

 2۱ ی ۰

 .دش ده

 و تا

 تالو
 هک دشاسم ۱

 ناز رد ودنارب نول رام تک رشاب د ودئا 1 نم و ۱

 وج و طسو ین ادرک راک «ناک ول

 دوش هتخاتشلاس ملیف

 تسابملک ات توس

 تساهدش

 لوصح» نوتبپ ناکم ۴
 تک رشاب ومتسب نرق سک وف یئابم
 تكرام د ین ادرک راک وا رت ران

 «نوسار

 7 رک نا را لاسد مه هو رنه نب ردهب
 رطاخب یوفرگ كل آ -۱

 یلپ» ملیفرد شپجوت بلاج یز

 هک ودبا رپ

 شیبصن راک سا 6

 تول رام-۲

 لاردرابکب
 اهدیدناک تروصرد زی لاماو دش

 (یاوک دورزا رف ربیلپ ) ملیف زا یاهنحص
 دشدهاوخ ملیف نیا بیصن یاهیظتنمریغ تیتفوم

 5 ی وک دور ژ ارفرب

 ۰.« كن وش هتخاس لا رز اف

 دل یاق ۲ دنادیم

 و اتارب نولرأم روشیم هدید ش
 تسیل نیارد شمان راب جنپ

 یزاب رطاخب زین لاسماتساهدشرک ذ

 هزتاج دزمان «ارانویاس» ملف رد

 .دشابیم راکس)

 ازور-نا رفینوتآ ۴
 یراب رطاخ, دم رنهو دیدج هشیپ ره

 كر رب تبیصم» ملیفرد

 نسیل وک ینوت 1:8
 هزئاج را ود نونک ات هکیدنمررنه

 رطاخ هدش شمیصن راکسا مود هجرد

 «تسا یشحوداب » ملبف رد یزاب

 مودهجرد هثیب رنه نیرتهب
 2 دره

 ۱, (هچلسااب عاوو)اکپسروپ روتی و
 دور زارف رب یاب) اواک ایاهوسیس
 ( اراویاس ) زن وتاب در (یاوک
 سار ( نوتیبناکم ) یدنک روتر
 (نوتیب ناکم)نیلیمات

 لاصدز هشیپ رنه|نیرتهب
 یار-+ راکاروید - ۱

 2 وملیف رد شریظن یب سن امرف رپ

 ۰ زد رخ نآ یذعب تسا نکسم ارازوباس

 ۱ ۱ (انارویاس) مماردودنا رب ۰و رام

 ۹ ۱ تو وم دیما

 | ود و دنوج-۳

 ملیف شیب یدنچ هک د یدج
 7 ردالار شكرمرا
 ملیفرد یزاب رطاخب
 « ویا

 رتانال ۳
 < م) ۳ یارب راک



 نیرخآ و نیل وا نبا هک تفگ روورگهب «یگوا-اناه
 جاودزا تباب زازونه هک تصعتم دروفارک لثلک .دوب دهاوخ وا
 مبحمب دنک ی ئوشأن ز یگ واان اهابدهاوخب یو رگ اد رک اضاق ۲ رتس و لارتژ عالطاب ارهعفاو نایرجوهدربیپ ینباژ یابیز رتعب و روو رگ ینابذب ین « وردیم سحدوخرد یتحاران یهوسناعو
 ریاسویلک یتشک دادروتسودر وفا کا «هدنامرف شرا زگقبط .دررک«

 دنن اورگ رب هاک رارقب دن |هدر

 یتسیاب دیمهف یتفوتفر داب رب یلک زا
 راظتنا شرسه هک تن ادیموا

 ورود یاهوژرا
 ۲۳۱ ارت ییموس

 ووزیلیخوآ .درکیم یریک ولج یئاهجاودزا نینچزا هناتخرس عقوم نیارد - دنکج اودزا یک واان هاب دهاوخیم داد عالءاردد دب امن شکسک هارشارد تساوخروژامزا تهجنی-مب ۰ ر شکسک ِ 3 ِ ار
 در وکووودبار یکدنو یزاببذ همیخ نان ام رهق نوچه یموتاک شدشلو ره شوخآروات ورکر ایتخارارف سم لاکتجز یتسرزتاب یسلک « یل و . دیورک فیقوت رتسب و لارنژ طسوت دود دندشورپ ورسیلپ هوبنااب یموستاک و یلک . هناخب تسجا رمرد .دندد ۱۳ یا زر کو اتاهویموسناک رد و یلت « عادو یارب ینشجرد .دوش موا2 هرق ویک وت هب یرگید اب یتسیاپیمیک وااناه اریزدیسر دهاوخن شاه وشسب ءاگچه 4
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 روورک و

 تب تی سا

 نایااتت ومود راکیر
 کا

 زنان وبدر
 تیمسا تنک زاها

 جا

 زا وگ مایلی و ه دننک هبهل
 ناگ ولآ و وج ناد رگ راک
 مسکو با رف زاعهآ

 را راو یلاپمک لوصحم- راک ین - اهارینکت

 و دنشانار یموستاک و یلکد اسجا یلی شتسودو روورک- ٩
 ووورگ و دهد عالطا هدنامرفب ار ودن یشک وخ ربخات دشمزاع یلیب
 رگیدیل و .دنک تاقالمار یک و ااناه اتتفر یشایاب وساتام ناصاقر در

 و "رتب و لارتژ كک اب وا هتثو ویک و تهب یکوااناهو هدشريد
 رواریک و ااناه هروورک . دیررکو یک وت مزاع دمبیدنچ یلیب شتسود
 وتء ار شیوخ ناژوس قشعرکیدراب و دیو هناخاشامت نستشپ قاطا

 نایرد . دننکجاووژا رتدوز هچرهرکیدکیاب هک ت ساوخو درک ز اربا
 یاضاقت یک و ااناه + یلاکب رمآ ناذامرهق و یتپاز نارتخد لیسو هوبتا
 دندوب یک اتندرسرواظتنارد یک وااتاهو روورگ. تقریذ, ارروورک
 هسچ دون ناراکمهو ناتسود یارب دیسرب یلاکرمآراکن ربخ كيهک
 ءراوامزاعودن7 < عادولا ,وکب اهت ابو دوزفاروو رک . وراد یاهتفک

 نایاب . دورک ءاضعا ناشجاورزا ٌةهقروات دندش اکیرمآ یرکلوسق



 هی

 هعدقم

 رشب «دربذب ماعنا اضفب

 ریز هار
 نیا رباربردام

 یملاج یاههعص ی رامقا

 صد رهن اسقا» مین وب رتوب ؛ناتسادتروصب < خب رمرد یبش»
: 

 هلاداوخ بش
 ناشنار بش همیث زادعب ۲ متر باوخ تخت یالاب تعاس

 حشباوخ غارچ زمرت رون هیاسرو ودشزاب قاطا هرجنپیال هک دادیم
 اواووسع هتسهآ یک انفوخو بجع
 بي هکیلاحردو دین اسرناطا لخادب
 دوب هتشاذگ ءرجنپ یورار شنسد
 رد هدمآ شیپ تدحو تغت تسب

 هوت غارچب هیبش یز

 زا شتسد دام ولج هچ رههکنبا دوب _بچمت بجومهچن ۲, دشیمهدب د
 هک ووب نیا لثهو دشمن اهر دا

 رشف لکشب شجن رآات هجنب زا تالشع
 تدح و رسیالابالءهاک یتق و دشیمزاب
 هک ارشفامد تقون تفرگرارف
 هلصافالب و دیلا« تدحو غامدیروب هتشگ رب رس یلمم تسش تتکتات هیش
 « دشزاب مهزا تدحو نامشچیرل

 هرابود یکتسخ تدشزا تدحو
 درکرارت اددج«ارروخ لمعلویه یلو تشاذگ مه یورار شیابکتلپ
 روب هدمآ[ شوپب رتشب تدح وراب نیا
 درک تداهیکیراتب ششچ "هکنبهو
 شاهنیس رد سلن سرتزا ناهگان
 زاو دیشک یا هلان قلحزاو دشصرح
 شدنن اسهونغارچ هناوتسایاهتن ازا بیجع دوجوم ابولوبه ,تفرشوه
 تدحو رسی الاب هدرو آ نو ربب یذغاک
 شین اشیپ زا هکیلاحرد سبسو تشادک
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 ۱۱۲ دیچرم كرزب لود فرط زا امیاضف یاههفدذو یعونص«یاهرمق و اهكشوم

  لئاسو ع ون یا باترب هرور همه كيدزن هدنبآ رد دیاشو دد

 ماجنا رس و تشاذک دهاوخ تا رک مدقر هد رک نیتخ ار اهنایسآ

 : تقوتأ و دتدهارخ طوبرم اهاپد ریابب

 هجن آ می رادن یرگید زیچ لیخت یورن كيزج بیجع تاعارعحا 1

 ]۱ ۶ ميناش وبیم لمع هعماج نآب لیخت یوریث طسوت میکیم وژرآ و میتسه بلاط هک ار
 ً عارتخاد ) الت ریگیم هژوس دوخ لد عقب یا هقاوولوحت رهزا ؛میلامنیم شوخ

 2 اپنآ زا یکب هک مينکیم مسجم شیرخ هلیحمو زفمرد
 کم ذعاک طرطخ ی

 كنرتروص یگنر یبآ روت رابدنچ

 تک حب ورک نشورتدحومدب رپ
 تشادیتیصاخ هچكنر رد مولعم « دشهتسب شتشپ رو هرجنپدم کا ظحل و تسج هچی رد یورعیرس
 ابو, دم شرب تدحو ازوفهک
 و دش دنلب اجزارتهات هچ رهیاتش
 ؛ درک نشورارت اطاكرزب غارچ
 یدرسقرعودب ز رایم تدشب شندب
 یشا :دوب هتفرگ ارث ار شیاههن وک

 تشحو سوباک راچد ررکبم لابخ
 هراب ود هکنیمه اما تسا هدشیک ان
 ۰ درک هدهاشم باوختخت یاب ار ذفاک بجمت لامک اب دمآ تعتتمسب

 یل و تشاد رب ارنآ دایز ملو اب
 شزرلب عورش شنانشکنا هبن مکن
 یور یغیم طخب هیبش یطوطخ رومن

 هروبن باوخ هعقاو نب|هک رومن نيب
 ؛تسا هدش شق اطاد را و یسک بش همین و
 رس همان نومضمزاهک درک یمسهچ ره
 دای یالاب طقف تسناوتن دروآ رد
 ی هک دشیاهرباد هجوم تشار
 ؛ ووبن خب رم هرک ریوصتب تهابش
 نکسم هک داتفارکف نیاب هتفرهتفر
 نیاب ًادعب یل و دشاب هدهآ شفغارسب عیرم رک نیلکاس زا یکب تسا
 نیاودز یرپآ هرخسم دنهبا رکف
 همدم رربتسد یارب یوزدهک لایخ
 تشادرکب دو ؛تفارگ ترف واردتسا

 ., دوشم س

 ۲ تک درکیم رکف رتشیب هچ
 لب شمشچ هبت رمکی تف رکیم

 * وزسدح هرخدلابات دشهربخ
 اف توعو همان نباتسا
 خب رم هرک تاماقم هک
 ]و همان «دنذاب هراتسرف

 ۱طوطخ د رک تفدمهزاب نوچ و
 8و" یسرانب هک دش نایابن
 ۱ دشپه ءدااوخ یبوتب و

 و ۳ زا مرتحم یانآ
 شن او نایاقآ ناثسود زا
 تعاس ۲۶ ۱۵۱۱: هک وشیم وق ور؛نرب ایدوساناوئ اب و

 یالاب رد هک یاهثدشف
 رب درادرا رق كن و یاه
 دنیامرف زارفارس ارامو
 لیف ریدوت-ا ریدم
 سس وجب ر خب رم

 نانشچ تدحو



 دام هک اقا هد

 غارچرون لب افمرر ؟داب ووو
 هلال و درک رورمآ هام
 فرط زا همانتومر ۳

 0م قرادربلبا یاهبای ,

 اد قابرسج شناتسودب دیابو "
 ۱۳۱۳ یا هزار
 نآ ؛دهورو نت مولسان 4

 ۰ تف رن شنامشچب بارد اوج

 فقس دنناء غارچب 7
 اگ هووب هدنام تروصب یوک ی » 

 یامودخیم جم ش ظهر
 بیجع یدوجوم بسالخمان 1

 ره ۰ دروآبمرد هزرلب ار ید
 هگشی ات تشذگ وارب تعاسب :

 اب و تساشرب اج زا دور
 یا رب هدش حراخ هااخزا یک ات

 یاههناخ تمسب شا
 را مه عاللا
 ۰ دون تک رم اه[

 ۱ هیآ یوسب تک رح

 ۱3۳ دایز ترا 7
 تفگ ابتآاب ار عوضومو و رک ادیپ
 ورب ور اهن رغناب نرچ ادنباو

 ماجنا رس تشک ین م دوب هدش
 :تفک و : هلارا ار هنان

 یلحممک اهن ] توعدب هجنانج

 شمحآ زم ب۶ همه هک درادناکتما دوش

 مهارف ارشرس درد بابسا و هدش
 ووسخ یکدامآ هبه راچان , دنبابن

 هتسودنتشاد؟ رارق هتخاد مالعا ار

 هتف رروب زمهپ هب رهظزا دمب یمج
 هتبلا دنتبب ار هشفشف كيدزن زا

 عوطومتشاد درج و یا هیدن رگا

 دشم لصاح نیقیالاو هنشاد تحص
 تساهدش سوباک راد تدحو هک

 لءاحلیبمونا رهظزا دعب نیارباثب

 نان ز]-نرپا - روشن اد - تدحو
 ایا ورو یدرسا
 تا را

 شیپ ردار#» و ءار

 1 [ دی غبج ید وا

 موریت امر 2 ناشساوحمادکج#

 ابن ] ی ژادن ورکی» هرم ارراز
 307 هرکیم تاطیم رتدب نما
 تدسحو « دود تدع و راب < 3

 هدمایناج شروم تار زونه
 رز تنکینر درگ ۱ لب یا لاس ۵

 یمالاح اههتخوسر" 7
 17 مکعت سا تر

 رپ .تشاد تا

 یا ب لیبم
 تعپ هکر وشناد دیسو <

 یکچابتهد تدش زا ت تاادوا رق
 دتک شوماخارروتوم درک شوعارف
 جم : دش هدایب یی ام لابدبو

 اشنا توکس « دن وزپمن فرح مادک
 فا راءاهس اهمشچ « دوب هل رکار

 هپ یالاپ ایهاگنو دیخرچیم
 نرب اهاتنانیارو هووب هدشزگ رم«
 كن را سیو تسکش ار ثوکس

 تدحوب باطخ ژیمآ رغتسمت هدنخ

 رابتخا بش متفک هیت رم وه

 یروغ رپ هجبتن , شاب هتشاد وتمکش
 یشب تحاران تدوخ مه هک هنیا
 و یزادنب رسررررت وراممهو

 ناهد رد هملک نیرخآ زونه
 یروساناسپگا هکد یخ رچبم نربا
 تشکنا اب هکیلاح ردو دشآ یفج
 باتثاب رادیم ناشن ار هبت یرزاب
 + تغخادنا ابفور لغبار شروخ
 رد و دندش هبن یرلاب هجوتم هه

 دن ورک هدهاشمنا وا رف تربح نایم

 رارت بن یور دننام هناوتسا یئیش
 توص هب همه هک دوب نیا « رراد
 تدحو هدنورب یب تدحو یاههتفک
 ءا زهتساوروم همین 7 تقرف ]ات هک
 زا سپ درب هتفرگرارق هرغمو
 لد ّند هکنیا یارب هشقثف ندید

 ؛تنگ تب ابصعاب .نک یلاخ ار ووخ
 نلاح + نیئامراب اه تیکت

 ۱ههتغ وسردب مشاگبن غوردنیدبد
 هللا اب ۰ نیورکیم هرغ-« وتم

 نبتفب هارنیرادتا رج
 تعاجشتسارضیم هکنب |لثمدم

 ار هنیس دشکب ابینآخرب اردوخ

 هورک هفاشا و دارولج

 نوسرتیم_هب کل ام ارچ سپس
 + نیا نملاسبت د هاب

 هشا*آتسب فرحلیا لابادب
 هنر مدقدنچ زونهاما داثفا هارب
 :تفک ناز را نیب اب وتشک رب هک وب

 یروجنپ | وپب | رچ مت ادیمن اههچب -
 نیایب ولجمربارلت مسرتیم نم ,مدش
 !میرب مهاب_ یممج هتسد

 و میصت سپس و دی ررت یا هظحل
 مار هته] ناوارق سا رهاب هبهدمب

2 

 نم تقات ۳

 و لوو» لث« هیسرت اههبج
 ثرفاستب وو ,دیشاب هتشار تارج

 تسی تشک ز اب و تسه تكرم

 هب رگ اب و دیک رت شطا ناهک ات
 , ورک هناضا

 هزکدب یاههتخوس ردپ نیا
 اههثیپ رثه همه نوب» ارچ+یب ره

 بشن وایکشک نو رک باغتتا ورام

 امتقورس و روب هتسکش نو اب ملق
 و ندموین

 مه نارگید تاملک نپا یادااب
 و دوب هدشممچ كشاناشب اکاء 21

 لث»؛تدح وهرخالاب_,دتدیچیمروبل
 رارقیوق نمشرلب اقهرو هکیهدنامرف
 اورک هراشارستک رحاب دشاب هتفرک

 هشفشق _یوسب مب رب ؛مب رب-

 ۱ یچ خب ره تلعت تردپ رب
 یاهناوتسا و فاف* مسچكي

 ودیسربم رتم ۳ هب شل وط هک ل کش
 رارتنآ هندب رو چروک هچب رزدنچ

 فرطرروادیملبشت ار هشفشف تشاد

 طسو ررو دشیمهدیر یاهرجنپ ولج
 ۰ _وروخیم مشچب هایس یساش بنآ

 دن و رکی+ فیلکت ی رگیدی مادک رهاههچب
 تردق مادکچیهیلو دن ورب ولجات
 لات هعرت زاب هرخدلاب دننشادن ارنآ

 باما تحت

 / هم اوهار را هکبلاحرد
 راد رشت ؛یح یو *ا رج

 :] سرش ؛يبسلمنیا امولجو رب
 ۳ ۱4اپ تار تعاج۶ ساهاپ

  باوپسیدرزیم زونهاک تدحو
 شا داد

 تو !رچ هرادن سوت هکا-
 ۹ نیتکیمالب ریسون» !یتسه» ی ریست

 قف بلا ریز هکنلاحوو دعب
 < وون هناشا ررگبع

 ۰ هخآ «یچیخج رمتفن ترم رم
 ۳ وونوونک تومدنویم عقومالاح

 ؛هچب وارصا رثا رب ماجنارس

 هبسر هشفشف كبدرت و تف رولچ

 تور واب برا رب نایگید

 هشی* یر زا تدحو دندش
 هک ررگ هاگنلخادب

 :یتق و, هاب تسهیربخ مههتفنق

 رس زا یلاغ هشفشن ندر»ک

 /وق شبلق و دش ممجشرطاخ تسا
 ۱3م کاخ رو .تقونآتف رک

 1 وب هواوولج ار هنیسو ءدرک تفلک ار
 تفک

 ..«نیس رتن واچ نیا -

 :مس تین روطچ

 اس زاد
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 ۳ ناساو لصا دهدم رارق رب بت ادیدش حاشامن هرشخمک م 2 م با دامن ۲۳

 ۳ ۶ ییلاج یوبراتنم سخشنسهو دشاسم ٍ دنان۲ مح ۳3 خو تساوخ وز ههچ ره دهاوخمو دن و2

 9 یاب,« تااسناشاد ملی هدنک هیت . تساهرومن هسپت ملی وووم درم راکش ۹

 ۱ اووجینیلانو دنهفورم«و دنعرنه هشیب رنهوو تسحت یاپ ۰ تبع بم تاق تر

 لات رب تفالخ رب تتناوومح یسلات .تساهو رک ناخت تاتم تص 2 راتش 3

 ۱ لاسدتچیط هکیلاح رد د وتس وصع و س یک زن س وح ۰ ار الو مو رم

 ۱۶ تثاو فوطمم دوع+ ارنابدنههج وت هظحالم لب اق تک گان ۴ ۲ زادص فیاانت وون ۸ نج

 و یتلا .ت- هقرک رارق لام بوجم ناکتی رتف فیو م و تن سم یره مکسم ناروب ه ۳

 رو یتح و دنکیم اقا یصاخ یناناون ملق نی رثب وخ آ وس» 9 ِد فرو تارش 0 ف

 درادصا و بست اقا ملی ی یاه هحص درا و وج تو رک دب ةاحاق و ۳

 ۱ فرکش یتراهماب هشیبه لع !رملبف مودزر «تانم ۳

 متاوجرت دروعمفزاب تناووبج ناوارق یدنمرله دوج واب و دنکبم یا هل شروج و ن هک دب وگن دنکست .ت 2

 1واووشاپ ؛ یربمشک _باون همهزا رتمپع,ملف ن ربا
 یو لا زفا , انانک, نوراع ان

 ید یج ر ۴۳ لاس ؛وج

 2 رب یوخب شب وخ هل وحمیاهل ر یافیازا یماهنتب مادک رههک دنته تکهوتورت زا یتسیاب اب تکان درج ورتتی 3

 مود وآ یلغ را, ۰ هلزا هکنبا زا هتشتک «ناوجو یارب هکنیااب و وری هانی شقوشم شوف؟ه و درادرب تس 

 یک شزرا هک دشابم زن یریدیپد و هنارعاش كبزوم یاراد ,تس ور تسد یهتو ریتق ناوح و دنامبش  ۶ رم و هوس

 وز زاکنهآ هتخاس تبزوم ن رژاسی« نادنج ود ارنآ هک وشرم دن یا تا و ۳

 ۳ اشاتشوکب ملیق رصارسرد هک تسا «نمرو,ید سا» یدنه ۳ ۳
 ۳۰ مر + تنم ک هی هر ی ۱

 سا صس  ملج م ۳۳

۲ 



 دنچناهرو ط هک تساحنا ممع یلو دسر ست

 دینادسرتپم نانووخ نازا دمو تسا رورس.و را" م

 یربش هرات ین 9
 رد نوتکاو هررک ظقفح نادنیفالع نم ار  ۳ 2

 و جواب (رتال ؛توج ره < .دراد ی و رظن هچ

 وراد ممص«رنارب لوب» «
 رد( یلابردوژو» میل مامتا زادح

 ووه گان مک اب تن وماراب یتاپک
 یزابه«وک ات روز هبءوسوم یلغ

 روش . سرولد» دنب وگیم 4

 سدسررم لیبک كرالک <
 رالد را زه همتنه تسع یزج
 ٩ و رک یراهبر

 یروزب دتلب و اهوراب ول وا نذر س» ملیف رد ء رکاب
 یرکءو هنز رفباص تنالاک رپ زا ۳۳ یزاب < را راه رج

 , دش دهاوخ
 برزو یدو زب < نیت رام یر>« -ییحوو زوم لر دم

 ۱ وزکد هاوخ یزاب نرتسو ملی
 -یضشو ما یلضف رررو«تنک ۰

 .دنکبمیژاب «مرر امر طاعب هک

 شقن نا یار و
 ۱ رتی.اد هددارم
۱2 

۰ 

 ام دو

 #هس نایلکن زبو ملل هیت کر رک العاب رف و وت ر آ یهش هتنک هیت

 الگو رم زا .تسی اسم من ژویاتراتسپه سیل اه یو ریچو هک ییاههمان رب تلح
 اوت سه دنچ نیارد یا .رانا دهاوخ نیو یتدسدنک ارچا
 رز ار ایساضر» .تکر ع یاتاقت ابرمو هرون کی وایز

 دراور نفاق طناطاب» ایسلکی ناپکی رب یو ملق نیرخآ
 هصت یتیلاع للاح یاسر وف ریز هصو هدش ین شزروا اب یرتا تنک

 ی لق تیلقویس مس« زیماهکم زد ملیف بین دنبوکیم .دناهورک

 دیورکد هاوخ یو



 4 رهش

 یلاهیننک , هدشل هدافتسا نآ اه

 [ت هک دن زاسب
 سا یلاهرصت ابن یاهرمق

 یارب طقفاب هدبدن دو یهاشداپ

 هدشهداد ماعوراب اجن [ ردزورکی

 رد هک ار هچن تروصرهرد

 شهميلک.« هدهاشم امایس هری یور

 تسا هدف کز تو

 هیت یارب

 راول !(توف )نوبل
 سهرد ات
 یجراخو

 داجب | رب

 «ملین كي یاهررک د

 ششطس وتمدح

 دوشیم فرصم هنپک ای را

 یلخاد هنحسرازه لاس
 نب ودلک ورتم وی دوتسارد

 دن
 ینامتخاستمسق رظان (نرک لب )

 ۱ تسا ریام نیودلگ و رتم وب روتسا

 شرظن تحت نارگ راک رب تراظناب

 و انبار اههنحص دبدج لئاسواب و

 دی امیم یرادربملیف هرامآ

 و یلخاد یاه هم هچ رک

 نودب و یعونعم یکمه یجراخ

 هرادجهس یاهراوبد :یارادوفقس

 نآ یرادربملیف مث و« ردادپمم دنتسه
 یاج هک دننکیم هولجیقیفح نانچ

 دن امیم یقاب هببذ و كش
 نویساروک روابن ادتخاسلمکع

 تعمسق نا رگ راک هلیسوب اههنحسلخ اد

 ووشیم لیمکتت یرثه
 دن امیب سشهزا یاهدنز لا

 هتخوس یابن امتخاس . اهروتاروگ د
 تاچ وک رهشو(اتنالث ]) رپش بارخو

 یاهکنج نامز ثابسب «نواهپ رف»
 تسا یلخاد

 یابناب ایخ زا ینپ .دادممارد کب رادتما

 نواپی رف نهآ هار هاگتسپ وی دونسا

 ب رلهزا نتود طسوت هک درادرا رق

 رباسم نی ودلک ورتم یمقاو نادنم

 «لوزی یرول»و «يرک كاملرا»
 , تساءدش هتخاح

6 ۳ 

 ءرانعم اه سهران رد

 اردوخیاهح رط لماک یسررب زا سب
 روم نایادصتم هئارا

 زاغآ ملی یلصا یاههنحص نامتخاس

 دب و رث

 اههنحص ی راد رپملیا و

 لبق هک دتفابم انا تردنب

 نایدصتم « یاهناص یرادربلیلزآ
 « دنشاپ شوماخو تکاس ملبف هیبت

 لحمرد
 یرادربهلین عورشراطتن ارد همه

 تساب یئاغوغ یرادر

 دنشابیم

 تسا  نکمم رظن درو+هنخص
 یا رب هک دشاب یاهنحص اهدصزا یکب
 نکسم «تسا مزال یعظعم ملی هبهن

 ماجنا یدابز یاهراک الت

 :هدشح راعیقیت ر یاههشقن - کرک

 نینچأت هدیدر فرص یتفکنه غابم

 تسا هدنشداجب | یاهنحص

 مسلبف یرثهو یلف ناتک راک
 (اهنمرش)موجهز |یراد ربعلءف ها۲

 دنشابیموب وتسارد هاتنالت ]و رهشب

 بش راب اهرگشل یهای-زارفن نارازه
 و یاسین و انلپ ایی رهیاه
 و رهش هب موجه رظتنم لکشل ادحتم

 م دننس تراغولثق

 ۰ نادرم - رکید ناگشهب رنه

 و لزنم نودب ؛ ناکدوک و نانز

 اههنحصژ| یگی رب تراظن لوذشم « نیب ددد راک رد (كيرتیمد -دراودا ) نادرک راک
 .دنشابیم هل ود یاها یفبآ لوفشم هشیپ رنهرا زهكيزا شیب هنحصنیا رد, تسا (انن الت آ) ربش

 یراب تفر عضواب هراجب
 ۱ و اهرج آ هکت و اههبارخ

 -ً دشابییراز

 شب رد نارگ راک زا یاهدع
 ته ر زاد بارخ یاهراوبد

 وه ووورا یلاهربا نداتسرف

 یارغ مرا« 7 زیئ رگید هدع
 رراشااب تس یاهراوید ندرک
 ۳ . دنتسهناش ربهر تسد

 ۳ رگرزب لاقنارج یالاب رد
 لپ رتیم :دناد رک

 .تسا هنعصرب تراظن لوختم

 رژاب لوفشمناد رک راک نواعم
 :تسا ناکشیپ رنه

 نادرک راک نواعم متوسیارد

 اب هتف رک رارت نوف و رکیه تشب رد

 زر رکصه) دیوکیم نیلچ دنلب یادص

 راک نیب رودرانک رد



 (یرتنب رهقطنم)مایف یاهگنهآ هدن زاس (نب ۳ یاد
 هربام نیودلگ ور هوبدوتسا ۱۳ مر

 كي زوم یرادربملی « دیورتتم
 هتشذگ لاس تسیب فرظرد (: ددرت

 رد ملیف ریثاترد اریمج«لر كيز و*
 وراد هدممب هدننیب

 :یناکمهتسا ینابز كيزوم
 زا « ءورک و هتبطرهزا نالک ودرخ

 [۳0]] فر رس اب تلیرتمو . غورش
 ولجف رطعب یرصتخمو دب امنب« دینات

 دو ویل اهرو كر زب یوب دوتسا ره
 یاهدع مایف كيزوم نتخاس یارب
 . وراورایتخارر هب رجتاب نیسیزوم

 زاسکنهآ «نیرک یناج و اهنآ نیرت
 تساف و رم

 واریظن یب تیلباقو دادعتسا
 تسایر هزورما هدشتعاب هک تسا
 واب ریام نیودلک و رتم یاهنیسیزوم
 , ووشراذگاو

 رف رغ و دوشیم ادیب رورزاراعف
 دی

 یادص - داب را کر اژ و هب
 ژاهزیاجهس هدنرب نونکات هک تسا . تس «شوکب اهراوب و ند 2

 س هلن و املیسورت ات یمداک آف رط
 .تسا هدوب نوی زیو

 و كنهآ نتخاص تیلوئم
 زی «یرتنیر هقطنمو ملیفیربهر
 دشراذگ | و واب تبسانمنیعهب

 و رث یراو ربءاین هکنی ازالبت
 ارملیف نتم كيزوم «نب رک دوش

 دومل هدامآ ی

 رد 2 فقوتم یرادربلب

۷ 

 تتتت#

 هدرک نیم» اههنحسردار كنهآ مضو
 ,د رپس رطاتب زین ار كي زوم تدش لدم

 وادعتسا اب و ییرتف و ها یکی

 ینازاسکنهآ زایکی «نیرکد>

 سو هعلاطم اروب رانس ءادتبا

 بوم .یاهتولد
 زو هطعبض یاههتفه

 تدهرد <ی
 ۳ وشیاشهار *

 ووب اهنبسیزوم یارب
 یاههنعصرد ؛ملیف رسان سرد

 -هنحصرر ملی عاهءهضش

 ووخ حواب كيزوم یراداف و یاه
 .. دسر

 هفطنمو ملینتب زوم نیم

 هراس (مت) كي طس زاار «یرتنید
 , ور و آ تسدب

 هدش هتخاس یلصا یاهمت ناسعرد
 یتامدقمكي زومكب (ن ب رگ) هلیسوپ
 هی ملیفیارب

 و اضص هناشن هک یرگیدمت
 اههنسصزا یضب رد زی تسا تیمیمص
 .دشخخبیم مدننیبب یصاشتلاح

 نرقرد اکی رمآ لیصا یتیسوم
 هتخاس تامطقساسا و هباپ مهرزون
 دوب «نیرگ و هلیسوب هدش

 هک «نملکدل وراهد وارواشم
 نانکراکو كيزوم تسق نیطبار
 زارگید یکی دوبملیف یرنهویلف
 نازاس میف هتسچرب یامنی منش

 . تسا

 یاهراوت ملبن هیبت زاغآ زا

 رد هدرگ یروآ عمج تشاد كي زومب
 : وومن هرادتسا است 7 زا
 هنطتمو ملیف_رتسک را

 هب رجناب نیسب زومهاجنپ زا
 یوسبهر تن هگروبهدش لیکشت
 .دن ووما ی هنیاظ و ماجن | نرگد

 مایف رشل
 شیاسنزا لبت هک تساحشار

 نآ تمچ مزال خابت ملیف رهیهوه
 ووشیم هدننک هیهن فراعزا

 یاههارزا تسانکسم غ۱بتنيا
 «تاهوبطءالنمد 3در رتووک نوک

 ودمتمیاهسکه : نوب زب ولت

 هریک وم

 «یرتنپر

 یات

 هریغر

 ملیف هرانرو .غیلبن تیجربب
 دنچ ار[ تبقنومو تسین هجبت یب
 ,اقیامنتم نیاز

 بلج یّسیاب هدشهک تروصررپ+
 وومنار مرر*هچوت

 مدننک هیپت ملیف رخا وارد الومعم
 یارب خیلبت هنیمزردتیلامب عورش
 « دب امایمملیف

 تهلتو یلوبدار یاهژاترویر
 خیلب یلصا قرطزایکب ینوب زی و

 . تسا یاهسنات-رد هدانتسایارب اركیزوم
 جایتح هک یرکیر یاههنحصو صتر

 و ( رنوبسكید ) و (كي رنابلکی ) یسیلکنا هشیب نه
 وزداد هکشسیا ژا یژاتروپر شعب]لوفشء ( زیئول دیوید )

 ت , دشابیم



 تو

 تب روج وارملبف یروهب بلات وح رط چ ت

 عوتتم و ددمتم یاه روتک ۲ هدع 5 راصت 2 وات ی

 دیوید > . دیامتیمنیزمو شقلم ن وژاس ویبطثم .دیدج

 دوفن یٍ:ماقمو ردب شقن هب «فوسوک ف ۶ وک ملف

 ولبصا هجبل «یرجامكروک یکد شروخ ن ۳

 دی هناضا زبئار یربعلوبت لباف ۰

 «یژآرب ودادناربد و« نسنامایلسو

 هئأاندمتم مظن و نیلپسد هدنباش

 نیارد ؛دنتسه «دناتباد هیحان

 < ننیاروجد و« سر ورانب اد» ن

 قشاع كب لر هک شی وشیاهشتت رد

 «بیذهتتلاح دشاب ریقف قوشعمو

 یحطسویرهاظ یکتسارآ و تبیرت

 هرخالابو , دننک یم راجءا زبئار

 «رومشانانان وج» لاسدورخ روتک ۲

 ناکدوک زا یک دوخ نابیز رطاپ

 «زلکیدورانآ رو رشو ریفن ؛دا ون تب

 زاسیم مجم ار

 مش

 پوکس امنیس هعرعهب مدق < راب دنب» ین اب«دی رلوراک »

 دوخ میدبیرنه یایازمهمهاپ ملیف نیا داهن یتر جت یاهملینو

 .دو ریمرامشب شزرامک یرثا شاذتبم ناتساد پپپ

 ی شیوخ یزتنأف یارم

 دروهر:ضومف؛ هک وروآپم درجوب

 هکی|هقباسیب رونک ۲ ان راک ومب رد

 یورهرسکب حراغ یکدنز طحمزا

 شقن قوف ملبفررو دو, هدمآ هادص

 یرجام كدرک نهذ یلابخ تب رنع

 ْنآ زابثما هبنچ تخاسیممجمار
 ۰ دو ونرئومو _رت سوم

 هراس#۶ رپشب ورهب یکدوک>

 كارداو میحرت و صیغات راک كبس
 یارد.(دب رو ها 1۶ار(دب رد

 تقدب ؛ شیوخیگنر ملیف ن

 و هدنپ رف زاتن وه ندرب ر", زا

 :شووخ یاملین رد اقباس هک یبلاج

 بشرویکدن ز هک یلاهملبا رد هساخ

 زارثحا دبناجنگ یم دادیم ناشنار
 اب یلیخ ملیفبا رد یو . دزرویم

 یاه«پآ زولک» طابتحاو هقباضم

 نامهاب زیدمب و دنکیم راج,| جیهم
 ار نالپ ره یوتح« هقباضمو تقد

 حرط اب هک دنکیم بیک رت نانچ

 كي نمض «كار» نوزومو لداعتم
 ,دشاب بسانتم اه«(مطثو زا یرس

 كولا,دزا رطسنیدنچ هتذذگ نیازا

 سیب یعضوب ار هنلحص" نبدنچ یتحو

 ادج ملیف لوطزا ؛ یفداصنو قن

 نت سال

 اب رصت ون نیدب وآ هو رد
 اد ۰ تساهد_؟ شیوخ رتا رد

 ارکپ زاب هو رگ م یدب بیک رت

 املاک ,فاتخم یاههحص

 نیدب دراد نابرجلاج

 یدئ| هتشر دارفازا كره

 !هورک نایس رد یی
 ۲2 ۲یب دنکبم لابند شبوخ

 لالتخانپ راس فیفخ همرمز

 و نابرچ .دشاب هدومن
 دیر» نیب رود تاک رح

 اوهدشن ز دابز تاک رحنبا
 اد ال رهنمیضسنک هولج
 الباقو بلاچ یمشر+
 اه ؛ناش ملیا نبا .تسا

 ۱۳یب و بیدع یرصب یاه

 «مودررم»رر «دبرد

 !!وو یعطعف زچ اهو زا وب

 ی » تسیل یو

 و

 ابدی رلورا>

 ملیف هصرعرب مدق
 دان یوکسامنیسر راک

 زغم یب وكبس ناتساد
 ؛ثكریس نارکی زاب راپک رم

 ردوهدون واجب یکینکت
 ادع روطب مهار«ضی رع
 :] كرادت یارپ



 ...یوجاوخ

 1 ۵اللح

 1 زورب د ناتسود



 4 رح لس
 یاسنسیاه رو و :

 یف رعم ۳ راکماش نتعاس» ینهوولتدشب و یقح و ی مات رو وهناوقع اپماف یار ۳ 7 ِ 5 یوم ۷
 تس راجم ؛صاااص روا و < هام رک وس و

 هحرع رازاپ ارت , راظش ااهئهم ی 4 هتشر رو یلیمعتلا ۶ را زادسیو
 زا« نا وا یک رب مخب ۳ شا 2 ۳ ۳

 رد وخ س حح س
 یه هم + یع ونصم ءاعآ , نهج مو رص ۶ مس

 نامنشت او وعاملع هک یتالکدص و یمت ۳ 2 بر رو ۳
 وزمتسو یزیچ یاب نیا رقم زیعگ رارسا هرک نیا ,نهبسر یا رب 1 7 ووت .ل 7 یاهسلف یا رب

 2 یاهپمابق هش مسمم گم هندتاتعآ .هتجفن ۱ 2م
 نیا ۰ تشرا نیهقتمزا یک ی تم 2

 ور وه وطن 4 انا« +ور مولما نیویسک ۳ 7 ۴ - وا یتوهو بیجع یزتمورم هبو تشاقف ر رک یحا رع
 -سصع ندا بو .بلاج رتا وا یتف وا ریز ناو دووآ کور (هرمش یا )
 مروویلاف هتشاس ار < ناپج راک [زا م .مليفوو یکی یتخااسزاسپ

 7 را یو ۵ هک اب و هبرو رک قتتع هک دم ی تا رو ریدقت و ,نیصت
 ناوس,یراتسا ]راههاومک یراو . یف نصیری ریوتسا شناس ویزا کج

 و



 ۷  اب ۱

 ایمقواشیس هر رهش» یکاتچ
 ورو» تتحوهتبق یمن .نتسهزب
 یو نر والت لک رحم یم وز

ِ َ 
 رس وکو رو ,ضساح مر رس رو

 میامعبو مرگ رهت
۳ 

 م مت : رخ لس ساعت

 بسووزپ وا .ییراس از. مس
 درییتاوخاو .تداکی سوق و عرض رامتهتس* ورم برج و مش

 اهنگ ریابع میت ,نیاتکس زنا راس تس#مهرتاسرو تویی لک ار ریوخ

 اس۲ رفت روز ریتم رم
 رن ووسپیسوک رج زیر ی کما و
 تو نت رو 1 هتسس وروس وز

 الا ز یتتقت رو سوسک

 کا هیخا ریلرف کات
 7 روح



۱22. 

 ز

۱ 
 ید ت دنا ژاسیل ونک

 دراگ وب دل رید-۱

 رومتک ۴

 جسیف رت-۴

 مادررو نهرون-د

 زلیمناج -*
 رک! یل انس

 ؛ام راک ج۸

 رذیآ و اه كبح-٩
 یلادنلب- ۰

 جلکیب اراک نح

 ار مهراد
 و تسب رونث [ مرکب .دن اهدوب

 + اردوخ یاهتیلاف هلاسهن

 نکتلاب لگیامرس طسوت هک یملیارد

 زاسلوپ هداتس نیمهد یلا ی ةیااب ادم و درک عورش دشپهیبن

۱۳۳ 

 ۱۱۹5۷ لاس هشیب رنه نیرتزاسلوب دراگ وب دلرید
 جم

 اد شو اهل بین رثب

 ماشداپ-منهچ هدنن ار-هنف و

 یر
 رشهنبمه د

 هراس < یلادتباب و

 تعرسابروشکتی اررالف

 ارب ماگ تیبربحم و

 ردهیت [ یلادیلپ

 , روشیم



 یر مس رالبشمآ

 نبرتل ر لاسكيتاماردما 3

 هم + ۱ ۱ 1

 هقبقردهرد 2 گن راطق

 رد ارنآ یتسیاب هک یاهداعلا قراخ ك

 دادرارف«نیش»رو «ذورمینیا رجا
 ۵)) شد ۱

 نتوچ یگ رزب ناگتتیب رنه كارتشاب

 رافایسیلف

 زویدرملد : ریهش نادرگ راک 7

 ۳ رکساگسپ ادب طب 7 ایبملک مظهم ینابمک ۸ ومععیم

 ٩زیفدهرد وگ؛س راطق

 شک عاعت دن آ شیامن هک دشابیمنرتس و كيتامآردراکش
 و

 یک

 دف یا



 یاقآ ۱۰دودحرر هتفهرهرر ًأامش زب زعهدنااوخ

 دبرادراظتتاودیتمرقید هلجم رتفدب همان . یا نا

 دار ارج اتفاقات ,ابهوزچ هرامشرهرو هک تک ات

 تسا لاحم ابیرقت و نکممرریغ عوضونیا دین ادیمهچنانچ یل و دوش

 ووشیمهداد ساب هرامشنب ارد امش همان + یابلاوئسنپ رتپب تهحشدب

 بانج و ۱۸۹۳ ربماسد ۱۲ دلوتم نوشنی اریجدراوداس1

 رودملیف شیادن خی رات-؟ دنداسم ۱۹۱۳ ربماتبسموس دل وتم دل نلایافآ

 لوفشم رضاح لاح رد رتسکنل ترب-۳ تسامولعمان زورراتشهرو ابتو

 رد دب زور » ملیف شیامن خیراتو دشابیم «ینووشعب ان»ملبف رد یژاب

 تسا مولممان «هایسهرغص

 كارویئولوکیژ یاهگنهآ رامشاپاج-۱ یاقآ

 ناشي |-۲!تسین نکسم هلجمنی ارد« لوردن | ناه اه و

 یوبو- ۳ دنیادنیب یراکمه هلجمنیااب ۳
 دهاوخ تشاذگ شیامن ضرمب ژورناوم یامنیس طسوت «تیقنومشوخ
 .تسادخاب شتیهومودش

 دی رادهلجمنیاناک دنسیونپ هک یفطلزا-۱  (نامیلع دج م)یاقآ

 دبقف هراتس مایف نب رخ [-۲ مینکسم رکشت یوسوم

 (متخادهن اتشاع یارجامودنم) نروتاترام

 وونیم افیا < یتزرف لیرباک »یلابلاتبا هشیپ رنه ارشلب اقملروروب

 دلج یور ارشکع< ودن | رب نول رام» یابملیف زایکی شیامن ماکنه-۳

 ؛ دیشاب نُئمطم رو میهاوخپاچ

 نئطم و تسانکمهریغ عوضومنیا-۱ یاقآ

 9 ی یدمآ شیپ نینچ هک دیشاب الت زرما و

 رد قافتاب روب زم هشیپ رثههس و تسوب هک + ِ

 رد نونکأت روب زم هشيپ رثه ود ربخ-۲ رودندنهاوخغت تک رش یملیف

 نیا زچ یرظن مهام ومیرکشتم امغنظنسحزا-۳ دن |هیشن یزامه یملیف

 , دنیامن كردارام راک كبسو شور ناک دنن اوخ"میمج میراودیما می رادن

 ۰دی ریذپ ارام مرک مالس نایاپ رد

 بتارمپ ندل وه مایلیو بن اجتیا هدیتمب-۱ ناباق آ

 : < ته رب ۹ رد یلو درادیرت رب روب زه هشپ رثهرب ۳

 یملیفرد لاحمضرف رفن ودنبا هکیتروص یوم

 رثهدق لو طزا- ۲!دوش هتشون مود «ندا وهو مان ملکیمرکفدن ,شیزابمه

 دلج یور لبق یدنچ ار( زن ومیسنیج) سکعس۳:مرادن یعالطا ناکشیپ

 شوخار ( !ریتح ود لد ) نآددجم پاچاب زین هدنب ] ردو ميدومنپاچ

 دومن میهاوخ

 رتنک و دناهدشهتشن اب الف ناشیا-» ( نابفصا ) یاقآ
 دا نام کره امن نایساکر ق نگ زاو ۳ ی 3

 رد یاهرب زج ) اجنیا رد ناوتیم شیاه "7

 اهنآ ریخس ۲ دربمان ( دنازفارب ارابناپ داب هک یماکنهات - دیشروخ
 و تاکسا فلدن ار - ۳ دن اهدوبن تک رشیملیف رد نونک ات افتاب
 هچنپ وتسرناپغای و ناتسوپ خرساب شگ رمعتوماتدیشاب نتمطم ودرار لاس

 ٩ وناباب اق[

 یکی امش شهاوعبانب و مياهدوهت پاچ هلجمرد یتالاقم

 , دومنميهاوخ پاجهدنب ] رد ارشیاپکع

 اوج یاهدیدن اک هراب ردس۱ ( رامرک ) یا[

 نیهرد یمماج هل اقم ۷ 4

 ۱۳۱ ای رب نا ملا هوویت یی داوج

 ی -۳رومل دنهاوخ تک رش«برغیوسب > ملیف رد كر وزن هدنب ]رد

 میدوبن پاچ

 > ارامش مالس دیئامرفیم - ۱ (تشد)یاق 7
 ۲-۱ .۷:میناسرب لامجهبماس ماه.« 2

 اک شووآ اب یتسپهیپ طسوت 0۵۰2 ابرهچون
 ۳ دوش هداتسرف امشحایتحا وروم یاههرامشا دی راد

 ميهارخ پاچدلج یور دوخمقومرد یناربا ناکشیپ رثه

 اک راتس جاودزاو قشع -۱ یاقآ
 یموبمخ, تله ؛ناد رم ریپ یروبصرهچونم

 هدهمار هدنعلر «رالد»

 ف ب۲ دون ميهاوخپاچ یلصفمهلاقم هدنب[ رو دروشارد

 اش یرادیرخانش7 تک رثاعسوت «نیمکی ولهج» ینییوروش
 ۶  هدش دهاوخ هدراذگ شیامن ضرعب الیهسیامنیس

 امنیم هظحالم هچنانچ داد ميهاوخبیت رت یا هقیاسم
 هقالعدروم بلاطمو تساهدش مک یکیتکت و ینف بلاطم

 ۱ دوشیمتفای ناوارف هنلتخم

 هزی-ود

 یر هدد رو

 ابک نوسک اسناج اینک اوترپ ار یرثهشزرا) دیا
 تربار ؛یلابیز ظاحل زاو مادکچیهی رله طناعیا زا

 ۱ امشظفاحادخ ؛ نوک اسناج یئولرکیژ

 ۲ زیزع ناگ دننا وخ

  هاوعلدب ار هلجم مینارتب هکشیا یارب
 ب نیازاروظنم نیدب می را رامش هب رظنب حابتحا
 امش زا و دون میهاوخ بابت رم ارلیذ شسرپ
 سرا نامیارب و هدون لیکت ارث[ هرامشرهرو
 ًمتح (ناکدلن اوخ هب رظنب طب رم) ناونع تکاب

 دنسپ دروم هرامشنرا تالاذمز كيمادک سا
 ٩ دولا دهمدآ از ار را ال اله هچس۴

 هد وزفا رام - ۱ طمرب یلالاق۰چ دیلپام ۴

 ۰ 0 هام کع مه



 هکب وارجو یافآناندوخ تسو

 رد 6 نمک هندپ ۴ ؛او هک دیلام
 نیرخآ و هدود تک رش یدابز اگ | ۱
 مهام-۲تسیزاسه تاارگیراکاب هک درادمان م 9

 یایز هراتس «یلباز,رام» سکع هک ميهدينرن :
 یسلیف رضاح لاحرو یلب اب رامزا-۳ میلان پاچ ,

 یاد مداوخ هبرکادرف» ملیف یا ّ ]
 هدشارج | «رراویه نازر-» طسوت « درک 3

 والبودرد ار شیادص هنافساتم و دو مس اما,
 یابملبف رد یژاب رط اب: نونک ات رندزاکاوا -۷ د 5

 نی رخ آ و تساهدشراک سا هزئاچدیدن اک < ین او وب هاررابء ۸

 ۳ ژورنا وه یامنیسرد كیوزن هبتآ رد هک درادما «تچ و
 ميهارب

 سکع ناکدنن اوخرباسو امشرطاعب -۱ اس
 نیمه دلجیورار یلک سی رک زا یلابیز زا

 ردروایتتبازیلا -۲ میدومن پاچ هرامش عزل ج
 رد هدنی] دهاوخ/تکرش «غاد یناوریش یورهب رک >مانب یملیفرد ك

 درس
 زا هلجم همان باوجزونه - یاقآ

 لباصقم لر؟سنروالیدوج -۲ ید. ۳ !محم 1 ۱ 2 " تعسآ هدشن#لصاو نتسودنه ۴
 ردقلاوسورسیأت]-۳ دومنیمافبا دیشردرمهد ملبفرد |
 دنهاوخلاسرا؛تصرف رسار اههبحاصم و تسا غولش یلبخ

 ۳ مو نوتمایش تل زا .روند

 یناریایاهلبف هباسهیاهروشک زجب -۱ یاقآ

 «۱»تسا هتفرن رکید یاهروشکب

 روتکی وزا -۳ !تشادمان (یرراه) هقاچ-۲

 ووجومنا رهت رد (هناویدصا) ملیف ررت۰ "-
 تسا 2

 هکلبووبن داژردامروک (ناییدیاروت رآ) (ناهفصا) یاقآ
 هلیخس اجک زا رکف نیامثادیمن ,..دومنی» بو زاسوره افبا ار اثییان كي لر لد هفن مایف رد

 ۱۱ دیاهدناوخیاهلجمرد یبلطم هرانیارد اب[ رومن ر وطخام

 « كیران هتشذگ ملبف نادرک راک - ۱ یافآ
 یناپمک تالوصحمزا (ریلد نز) ملیا -۲ 0 ب 7 نابسو طرارد ,تشادمات سردنل ول ۰ ۱
 «ترفاسمناب اپ و (رولبت تررب ار)ملیف نیل وا-۳ روب ناتسلک ۳

 ناشرس یسراف یناکی رماناکشیب رثه-۱ یاقآ
 یبوخب ار یسیلکنا شوعرد یلودوشیل یک دصا اذن 6

 ناتروخهمان دیاب امشو «رودنیاشیم ملکت ِر
 لاسروین وب یناپمکب رامال یدهیارب و دی راد موآ رم ی

 تا ۱ ی رب و لات ی
 , تسیل ی +

(# 
 زا کیم ارجاار شیاملی ط

 کج

 یاقآ ۱ مرادن ورودنیا رد ینیئد غالطا - ۱
 یراک ملیت ن رب رخ ۳-۲ دو » ستسی ر[دتبان وب اب سم(تیشدددم) من حب یمظاک یلعدمحم پک, ت ۳ مای - ۲

 ورادمان (ناب رهم یاقآ)تنارک

 هدنیآ ردارشسکع-۲ دراد لاس ۱-۳ یاقآ
 نادرگ راک-۳ رومن ميهاوخپاچدلج یور

 ۳ .دوب (رویاک حار) دوخ (ءراوآ)ملف ینانز دود

 . ميدود باچ یلایز یکم هتخذگ هرامخ ۳۳ ی هزبش ود  وو امش زی زم ی(اتسدوباناسور) زا - ۳9
 ۱ اتو اپتایدتتیرنایا زکیپ یناشاک ی

 وومشیم تبحص یکبزکم لصارد ۳ تسا رکیدرفتکی روطسنیا مفار

 کی اش غساب هکنبازا ...درک دهاوخ تبحص «یسراف» ناربارد یلو

 ؛مهاوغی«تردعم دشن نوتس

 اد (نهدج) سکع 2۱ . . (نیدزف) یاقآ
 نایسورطب كيروس ۱



 رالب 0 ره بشمآ

 رتنیالاس رو ین وی بیق دیبیناهم 5 ماگ نی رد روا تفکیک
 ۱۳۹ ممه

 ایر ریز رهش گن
 تعا هدش  یدادربملخ ایرد ریژردنآ ی ج را یاههنعص ها۲ هک



 لانوراممس دیش
 مانب ارپملک مظعم 6 زا مک یی یو هژداحرپ رث) ثو

 گنر نتهاو نکا ۱ نر
 حر ۰۰

۸۱ ۸۵۲۱۵۱ 
۱۷۱۵۱06۸۸۱۲ 

۵ 

 هح حد هه هد ها هه ها ها هه هه هعص هه ه هه
 ۵ و
 - ضضضض ض ف ض ض ض ضمن نو در

1005 1 
 ظر 06 سا 65 200 108۲87 ۲ ۷۲
 و ۵ ۱عع۱ع4 ظر ۷۱۱۱۸۱۸۷ ۴

 ؛ كا رتشاپ

 زا وای رةرات ایندمایشب رتای-فورس هشیره فک وا س»
 ۹ نایت تم نیرتیلاحژا ۳ هات كنهآ»



 لا
 تیاش

 وتفروا فرظب و تشگ ربیبتو

 نیل دایا رب
 : تفگ و

 ظ.فاحادح د

 یک دنا اد شی وزا تسداب و

 ِ درک هفاضاو دادشلأح

 -یتسهیتن رج رب ولد رپ نز-

 الاب فرطب هتیمه ار تتروص

 .دیآیموت رتپب روطتیا . رادهگن
 کی هدرک یی تتد

 فاجس رد و دروآ نورب تا رب

 :تفگ وتشاذک <ریتناو» سابل

 هدرکترک هب وگترتت

 ۰ ته دم د زی دکخ

 نابژ تنکل اب <نیتناو»

 دیدنحش روصب داب

 ...مهآ وخمن ن*. ه ...هیس

 هک تشک یم تارب لابدو

  رسد یو
 : تفل و

 هد فود

 تفرگنارنآ

 تدوخدزت + نکنفر دا ب

 . دروخب تدردب دی اش ؛یشاب هتشاد

 ودرشه ارشیوژاب هدابود

 ۰. داتفا «ارب ودز یخرچیبس
 یاهظحل نیرحا ۱ <نتناو»

 رظن زا شناهارمه وسثد ک

 رب وا زا منچ ؛ دندش دیدب ات

 و دشيم هدرتف شیلق . تفرگت

 تسناوت رمشاک هک د کیوزرآ

 ابوا یاینداما . دشاب وا راک رد

 ۰. تخادیشح افق رف سی دیایند

 غارسب هکیا را سپ <سند»

 ۳ یی دهم ؛ <ییلیر»

 ؛د شاد داندرگ بت رم)لوفسم

 شمشچ تو دافایناببز رتخدب

 نذ نلونب اددا «یلب رد هک

 + درک یفرعموای شدوخ
 ج۰ هکنیا زادج
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 هک درک هدهاشم سید ؛ تفرگ

 یفیعخ ضزرل شندب < سیلیو»

 یکاتنا شراسر وكنر ود اد

 :دس ریاذل ؛هدرک رییغت

 لس و هد

 .دتسهتحا ران

 اط و ار سدوح اهورتخد
 تفگ وتخادنا

 همد و امرگ تاعب داش

 . هدشتحا ران یمک ؛ دایژ

 ! تفگ تعرب «سیلیو»

 مل اسالماک .تسین می زیچ هل

۲ 
 مت

 هب رج" ناگ دید زا نکیل

 دن ان یفخمسیند نیب زیت وهدد

 ین اگه بت هالتبم«سلیو هک

 تروصب شنالع وهدش هحاننآ

 اذل هدیدرگ ره ظیتحا ران ور رل

 : تفک
 ...میورب هاخب تسارتپب -

 8 .هندیسروت اب کنیآ زدم
 « هثاخ ورا تن ؟ ارایاراب

 زرط دا سی- و.دروخ یا هک
2 

 د درب
 ؟ تساجک یلصا ها سپ -

 كي رد رصتخءیلیخسید
 3 داذباوج هلج

 کش رگید تساجنیمه -

 ٩ دیدختحارات

 دنعبل دوز < ادا راب >

 : تقگ ودزیرگید
 اد لزنم لخادهک زونه -

 . ماهدیدن

 دزوم اروا هدربیب سند

 . تفگ ودادرا رتباطخ

ماک اج نی ارداشروضح ۳"
 ال

 چیه ۰ تسا هبقرتم ریغ
3 ۷ 7 

 هکنیا

 متشادن ارامش راظتنا

 و درک یاهدنخ اراب اداپ
 مدقیتخس هب هک شرهوش ف رطب

 رد تسد و تفر ؛ تنادیم رب

 تخادناشندرک

 شتاط اب دیدج سدپم

 یدر؛ دور و زاسپ ودشیل امنهار

 ربیفن هک ی وک وداتفا یا دنصكي

 هاگن یفخء سیند زا ارشتااح

 یریدیراددوخ نیانکل . دراد
 هک یک دنا زاسپ هچ ؛ دیئاین

 قاطا دراو هدز رس سیئد

 شدوخب هک دیدار وادش< سیلی و»

 .دن زیم كنچا ری دن ودچیب یم

 ٩ تلاعنیاهدهاشم درجمب

 ! تفگ ودرک «اداب .اب د هبور

 .دینک باوختخ ردرا واروا

 : تمک سیلیو

 یک دزبقمح|منک یمسح -
 ۰ ماهدمآ اجنیاهکم ته

 یورادواتمحزب «سیند»

 شیاپشچ وتشاذگ با وذ تعت

 تفرگ ادشضبت ود رک ناحتماار

 تشگ < اداپ راپ» فرطبدعب و
 : تفگ و

 ادیئاه رفب -

 دابچنونک |مه . تسا «نینکد»

 ۰ دروخب هک دیه هب صرق
 ۰. تسا دود » مهنیا

 تحاربشما اهورادنیا دروغ اب

 یو جم ثبشن

 . دباوخ دهاوخ

 تدا رح تعاس راپچ ره

 رب + هزادن | هج ردنب | ابا و شن دب

 - .دیهدب عالطا نمب و
 یتحاد ان اب < ییلبو »

 هر
 ؟ ماهدش یدرطرگم

 جراخ کیلاحرد <سید»

۰ 
 : دادباوجدشیم

 ۱ ۱ وتس درک اودیاهدش

 ءودزپ ؟ دنک تیاءرار

 . تفایدیهاوخ
 د»نتهدداس

 ۱ شادزاب ؟ اداب

 رک دود یزوسلد
 «سیلیو» و- وب



 دزن ۰ سیایو > هک

 افشهک دراداد سناع

 نم دایی
 نکمعهک مدادار هر

 ۳ بوخ اه
 ۳ :* و تسا

 3 » دی دوخب ناندوخ مه یمکو
 زیچ هب هک مه تقد ره

 ییچ > ترسپ هبدبتشادحابب <ینیپ» ك
 ناتیارب هبوگب ههاوخ رضاح نانیا

 ۰ درک

 اداپ داب یلوتفدردف رلعب
 وتفرک اد شید اب ودب ود ین

 ٩ تفک
 اعسا زاامش .... امش

 ٩ تسیث روطلب ااب *تفردیها رهن
 و دیدنخ یدرب <سند»

 : تفک

 دپ اب هک مدادیل اهراک نم -
 مهدب ماجنا
 ومیشنب هک دیشاب هتشاد راظنا

 نم زا دیابن امش

 تسد رد مادمارنات هوش شث

 نمزا یداظنن انینجایآ ۰ مربکب
 ؟ دیراد

 رد ؛ دادن یباوج ادا را
 تدشب صرت زا شیابا رس شرع
 زاشحرت .درا ندیژ رلب ء ورش
 وهدنشک یاهرک و لحمتنامم
 ونشخ درم نیا درعو دیرامی
 ختسدناهد ۲+ دوب تفصنآ و۳

 تروصب توق اب ددر
 . دی وت سبد
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 ؟ دنلب ۵

 رابیواکجنک اب «سیاد
 . حزگ ییالبب ودشد#

 هجنانچ رک |! برخدابس
 یفرحهد مرام ۲ رک كنار تلدیلب- +

 0 ربمآ تبح+و مرا.
 ۳ و

 زا هک یشهاردا 1 1 هک : تزپ

 یدر : وخ هک
 بل عح ار هد اسیر ادا

 یاهوراد زا یرادق.

 هیهدب وابار«نبنلک >ود در
 + و رب

 + ورک یمچا رم هلاغ ناتل اهن
 وادزن شرک ذ ورکق دوطنیمه
 نوکتس یگنلپدای رفألفف هک دوب
 نادد . تسکش مه ددا دفا رطا
 ل بردن زاب ادا راب قاطا هچب ددحقوم
 دیدرگ رهاظ هنانسآ ردوا و دش
 + دیمپد

 ٩ دو یمادمنآ -
 هک تسا یگنلپ ۱ یجیه -

 ودنک یم نمک اه وب نایمرد
 ۱ دهدیم مانشد امبهاگیب وا

 هناخب دنک یمن تأرج رگ رهاما
 . دوش كيدرن

 :عنانحیضوت نیااباد دا دشمن اتیضرت نيااب ادابداپ
 سیند ن نکسل دورب هک ت شکر بو
 : تفگ وتفرشف رطب

 بص زو رما یارجام زا -
 دیه دب هزاجا . مفساتم رایسب
 ۰۰۰۰ رذع

 درک عطق ادشفرحا راب داب
 ؛ تفگ و

 - ورب»! هدیاوخسلیو -
 راک ایآ , ماهداد واب اد «دوم
 ٩ کم دیابمم یرگید

 ودق ره دیراذگب . هت -
 عحهص ادرف . دیاوخب دناوت یم

 . مسرپیم ارشلاحومیایم
 ددنب هب ار ددتساوخ اراب راب

 : تفگ ودخ رتحامسیادیلو

 اد رد هکیلاح رد ارابراب
 : تهگ تسبیم

 امشیا رب نمرتمود کما
 . . ٩ درادمهیشزرآ

 و « كما» دز <« ییندد
 نان ز دایرفوتشک رب «نددیگد»

 هدیتهرادیژونهاش؛ههد-
 ندریب زا یئادص مقوم نیادد

 لبیک دل رالک
 را راهنیج

 هاب ناشهسره دسرنآثش وگب
 ۳3م ودنف دنا م اب ودن دش

 ردلگ ردنرف اپا سهک دندپداد
 تسداثاب اریطرط سفق:؟بلاح
 هبنار ردزاتسا اجنآ ۱ هفرگ
 یمک ینسد غار كبو اف كبو لپدنب وراب اب زین یب آ هبلقت هلیسو
 رارق شرم تشپ ! رت فراعنآ

 هدیس رپ یدنت <سیند» . هنفر

 هدانفانافناهچ ٩

 هپلقن هدننار هب ود نبتاد
 0 تفک درک یی آ

 وگبوت-
 اپ و رمتخ» هولعب كدرم

 ناشقب اقهک تفگ هب اماوع یا هجهل
 هه دندشدوپج وتسشن لگب هادرد

 نداد شوگ زاسپ سیند
 : تفگ وایاهف رحب

 ورادن یلاگشابوخ رایس 3
 هک یشاپبظاوم دیاب نبتاداما
 ؟ی-وفیم ,یزادن ایل ها رادصورس
 یرهوشونز ون ناطاترداچمرد
 هراچیب رهوش ک درب یم رسپ
 . تساضی رم

 نیاذانم ؟ هتسارز

 مناوتیماپ آ. متشادن ربخع وضوم

 ٩ منک كمك وب زمنزب
 منکین رکن ول وامرکشتم -

 هتشاد اش كکب یم ربمجایتحا
 . دنخاب

 یوس هکیلاحرد«نینناو»
 : تفک تفد یم شقبا- قاطا

 تیک یا رب نملاحرهرد

 .من زین دوخ لوف رپ زو مرضاح
۷ 

 یلیخ «یوه» دمب زو:حبص
 < نینناد | هناتسودر طاشت اب
 ۰ درک دروخرب

 یموصتم تب وکسی نان شیارب
 و اس هر 2 7 هتل

9 

 «رب:نار» کیماگنه  د پ هتک
 ۷ هنآ فرص هاصبص ات تست
 و دح ناطا دداد رب راب راپ
 ,یفقودم شب اجرص وان هب دیشب
 ,شدوخ ردپ ه د ده
 یرببم وب هناخنآ ددک رگبدنز

 اراب داب ریست هک «نینار»
 دتفگ زبمآ تفطالمیعل ابدیداد

 ۱ مالس

 بلوج دیدرت اب!اداپ داب -
 مناخنم ریعپ ا.شحبص - ؛داد
 ۰ متهسیلپو

 نانرسه لاسح.من ادیم -
 ٩ هدش رتپب اپآ ؛ تسا روطچ

 مرس ی زیچ مدوخ نم -
 یانآ لابلد الاح و دوشین
 ۰ مدرگیع < سید »

 فر نورب متکی مرگف -
 ار نانساناآ تسارتهب . دشاب
 . .دیروخپ

 دکم یاهظحل ادابداب
 1 ود

 اش یتساد ۱ رک
 جایدرا اچنیایاهد رم زایکیان

 دیاهد ٩

 «نسرفجنبن ناو» نم +
 یاه «نسرق-» زایکی ۰ متسه
 یمآ هلغت اب . اینیچربد تلایا
 یلو مورب نوگیاسهب منماوخیم
 ودرنک ریگ نجل دزک ردنیاف
 وهبدرگن نکیم ف رفاسم ادا
 یاسج نییاب هک مدشدربجم
 .نمدیهاوخب ادندقبقح . درگ
 مدماب یبفانم كا رتشا نو چیه
 77 . مرادن هیحا نیا

 هئلب یگهاهتسد اباراب اب

 5 اهر تا سا ی ی و



 راوخمدآ یاههچروم

 9 و
 هیهت رد نیتساه .دب زک ربا و فو رم

 صصعت یکنچروآن ایده یاهملی

 وودخ نیا ووجواب تشاو یمازسپ
 یاهکسک یوبتاهج یضع ررزیت لاب

 نوت یتسقَو
 ار «نابرع لکنجو ناتس

 مشفتسا لاک

 نادروب بیلبقه رجتاب یاهتس راتس

 ژا نی ودو هتشون نی

 هتشرب ارش ۲ لاک و دكمدلات ورو

 یرادرسلیف . دناهوروآ درب رخت

 تامحزهعبتت ملیث تیهااب و لاج

 نیا.تسا ولزالتست را یزورهنابش
 یاهلکنجب نانچ دوخ نییروداب ورم
 هیت ناج ییوتج یکی مو
 روصت یجاشامت تاق وا ,یهاگ هک

 رس ناتخرد نابمرر شروخ دنکبم

 نادرک رس هقطنم نآ ءدبشک كلقب
 ۱ تسا

 لیناد ةتخاس نتم كبزوم
 ءوخعون روهکددشابیم فو رتبت یفم
 تساهدشهیهت جیبم و بلاجرایچ

 <اری رب لاهویرنه نات ادرک راک

 ترویاوروتنوم - «نیلشاء زنارفوو

 نادرکراک ناتسیسآ و - «سالکاو

 دنته «نلوک ترب رهو

 اب «راوخمد۲ یاه هچرومو

 هب ۱۹۵ لاسرد «نایرع لکنج»و

 رد ( هجرت نودب) هققد ٩ و تدم

 ینکت تروسب تنوماراب یناپک
 تسا هدش هتخاسرلاک

 ناتساد هصالخ

 اتاووج» ؛رهظزا دسزورت ۲

 ندید یاربتیاقاب یتقو «نکنیتیل
 رر.دم یی وتجیاکی رماب شرهوش

 رورس و یلاحثوخرثا شاءرپچ

 حاودزازادم وا .دشيم هدید یصاخ

 رکیدنالل رواوبترد «رفتس رک اب

 تساوغیم نونک | «روبهدیدن !ریو
 ووخ یندشنمرن و تخس رس رهوشاپ

 رقتسب رک .دنک تاقالمیرگید یایتدرد

 رد یرازتشک و ناتستخرد بحاص

 نایم |رشیوخ رص و ووب هقطنم نآ

 یرپس اجن ۲ ناتسوبخرسو نایموب

 شرسهدور و -
 درک دل -

 فن اژاهوووب .هتخاس
 شراکر د یا هتقو ژاوا

 یلابصعو بذعم تخس اناووجرقس
 دودت داهتکیپیرب تنوعخاب و ووب
 ات

 وک ك رت
 اتروصررب زرد هکر رب یب ًاتاووج

 :شرهوشر رسویرهاظءرپچ و مار[
 .,.دن زیمجوم یتینابصء و تا ودخ

 تاسب « وا تکرحو تب زع

 ات وبارامتفرثیب زا هکییاهربخ

 داتفا قیوت دیسر

 یبجع یاههچروم اتوبار«
 تاناویحزا ارهقطنم نآ هک دتووب

 وءهدرک تغلو یلاخ تاجیزبسو

 و رتسی رک ی ارپ یاهزات یراتف رک

 .دن ووب مدومن داجیا شنا راکمهریاس

 مهزاب نایّرج نیا ووجو اب
 هک تشاد حاحلاو رارصا رفت رک

 یل و هدورگ زاب اکیرمآب اناووج

 عاتتما و یعقاورطخ نی كيرزن

 ار هشقن تشک زاب زا اناووج دوخ

 ناشرواویت مزمبار هقطنع

 داد رییفت یلکب

 رسه هب درک سح رقتسب رک
 هدشدنمقالع هثیهزاشب شراداف و

 اتن وب ارا«هیلع رب تق رگ میمصت و تسا

 ام ادیدش بعرو سرت . دنک هزر

 مرد ار یحاوترصارس اتنوبارام

 اب تساوخیه رفتسب رک .دوب هتفرگ

 اراههچروم شتآنازوس یاههلش

 اتتوب ارام ..یلو دزاسرودعرا ز«هزا

 دوخ تفرشیپ هب یباسزارت نیکمشخ

 قیاتد نیرخآ رد « دنداد همادا

 هتاخدوربآ رفتب رک ؛ فوخ وسای

 ...هاگن] و درک زاب اهرازتشکبار

 یتسیاب ارملیف زیکن |بعرنایاب

 .وومن هدهاشم ایاید یامتسرد

 یلامجا ظنكي
 زالوپ هشییرنه هد ءانض

 ش و رف تعاب مادک رهمان هک یللسل !نیب
 هدیدرک ناتسلکنا رد یرتشی طیلب
 + دنته اهیا تسا

 دراک رو ب گرید - ۱
 رومتنک-۲

 جاف رتیپ- ه

 رلدنچ فجس
 نکی رکناج -۷
 سیل ولیرجو نیترامنید-۸

 مادی و نمرون-

 رتیارب لوی -۱ ۰

 ل ۳

 دیرلورا رس
 دیر عضوو تلاحزا «دب رد هتشذگ نیا

 : شی وخ ملیق مدمع 4*مب رثههسیب ۱

 و ادیعبرب ولولاتی شکتلترب

 رد ار هدالتسا تیاون سیت رک ی نوت

 9 ید

 - اب,هتفرمهیور . تسا هورب ملی

 و هنادئم نه یاه یک رث و

 تاکرح و اباوز و لبخت ز
 «دی رد هکی راد ربلبف نییرودبلاج

 ملیف تسا هتشاد لومعم رثا نیارد
 ناتساد لاذتبا بب هزاب دو
 دقافیرثا ؛نآ صاسحایب وه اقشاع

 ناکشیپ رتهتسا هدم] ردراک زا شزرا
 شقن رو هک «رتکنلو زجب « زین ملیف

 یبلاج یزاب و هتقرکرارق یبسانم

 ران هه نایمرو « دهديهئارا مه
 ؛ «دیرلوراک» فرطنباب كنجزا

 دن رادیم هضرعا راپب زاب نی رت فیض
 طاقت هبه اب «زابدنبو ملیف

 «دیرو هک دهدیمناشن روخیرتهفض
 بلاق رد ارروخ كينک تساررات

 تراپب و حیرفت تمدخرو یامنیس

 یا هتسیاشمضوب «یتراجت یامنیسرگید
 نیا هبنچ نیهردزاب و دزادنا راکب

 هب دیر > فرمم ناوتیم ارملیت

 راد هیامرس و كرزب یاهوی روتسا

 نادقزا . تشادبوصم روویلاه

 نامق , دعب «ادروکر دناکلاو
 یاهنیس تی للمفا نی ؛ قیتسرب

 خلت و راکشآ یتیعت

 رو تب ساب او

 ر عادل دیر

 ۶ یرنه تایحیساساو
 "و ی اهچ كاینکت تسا
 رمآیاهنیسرو هناوت

 و زراب یتیمخشماقم
 , دهورا رق تیمهااب
 اب یئامنهار رد یو

 !دررد ارّوادناوتیم
 او,« نازاک »نوچ
 زاب و ..دهدرارق

 5  لامعارد درمنبا

 شیوخ رات ]رد یاهدش
 هکمازا هوافتساب اروا
 ,وزاسیمر راق شران ۲

 یلاه زاوآ دیازنای یقذع یاههنحص تفاطلرب و
 ارجا هک یناهستر و < یونایدول ریحاسو طسوت

 . دن |هدی درک میظنت «راموک ناشی رک و

 و <یناباپ راون [>زا باج یرادرب ملیف

 |یب و لماک ین درک راک و دنشاب یم «راکی ام.یج .یج»

 .تساهدارماچن| دوخبیجع قوذو رنهاب «زراک

 هو تیمها زئاح یاهملیفزا یکی «ناوجون>

 هنر» نآ ش امن كشنودب و ووشیم بوسحم

 * رد یسراف ناب زب ملیف نیا . دشدهاوخ هچاوم یرابز

 ِِش ابن شیپ لواهجرد یاهامنیسرر یروزب وهدیورگ

 ؟زادربملیف مزاول هیلک
 هلبودو ادص وقیتزوپ و فیتاگن ملیف

 ژاوا ولیاسو دب رخیارب هدیسرسنوربوتنوب

 ما یاهلغذ و یرتمیلبم ۱٩ و ۳۵ املیسو
 بابای سوات ایاجن دات هب



 ۳ اس هام کرک همیرزمک اف ی



 راهب ؟ ه ۳::۸ یاثنآ

 ۰۳۰و ییم و مو
»6 ۱ 

۳۳« ۳ 

 0" از
 2/ج

ِ  

1 

 : یقفا

 نرف سکوفو ینامک تالوصحم هدنهرشیامن امتسنیا -۱
 ؛ یذ ومع

 1 . دشابیم «متسش « رتسکنل ترب » تک رشاب هک یملیف مان-۱ 0 :
 + دش هیهن

 ادار پوکسامنیس ملیف نیل وا هک یئامنیس -۲
 «كنج دابرف» ملیف ناکشیپ رهزا یکیمان -۳

 لگنا یاناوت هشیپ نه «سینیک »زا
 ۱ .دش هداد شیامن ملیفنیا

 اونیج» ملیف نیرتروهشمو نی رتهب سه

 ذخاب قفوم۱ ۹۵ ۰ لاسردملیف نی ارد لر یافب | اب «ررف هزوخ»-۲

 و «نوسیهزمیج»زا لاسما هک یبلاجوروهشم ملیف - دشراکسا هزیاج
 « دشهداد شیامن «سالک ادكرک»

 ینادرگ راکبو «تفیلک یرگتنومو تک رشاب هک یملیث -۳
 ۰دی درک هیهت ۱۹۹ لاسرد «رلیاومایلپو»

 ً مررفل» لاکیزوم ملیف -
 ۱ 2 ایل سرا «تاتباصهریاد» هلجم رتفدب هدشن للااب ربمت لایر۲ ابءاردهو هدومنلح حیحصار قو لودج هک یناسک

/ 
 هدذدهاوخ میدلت هزئاج ناونب هلجم كارت هامهس مادک ربب اهناتسرهشزارف هو انیس یراختفا طبلب۲ م ادک رپب 5

 دشدنهاوخ یفرعم ۱۵ -هرامشرد ناگ دن رب

 اوژ یات-* : حیحص خساپ 1 ی ی هوخیلامنیس تامولعم» و یا ات هچ 7
 2 تب یدراهولرول نیو رد و «دن هراب ار هع 4 ب۷ ییارطب هق نیا وام -۵

 9 1 ۱ ۳۳ ؟ نرادماتهچ 4-۰ هتباس» نا دن رب مدنی آ هرامش ردخساپ «یلک نج» یئاتج ملیف 2۳
 پوکس امنیس ملی ثاب هتباس نا دن رب تک رشابهک یملیف نیتسعن -۲

 ۱۳۹ هرامش) روهخم جور «زرجاررچنیجوو «رتسآدرف»
 هرادقوب ایر هزیشود-۱ (۱۴۲ هرامع) ؛قب اسروهشمح وز فو رم نآگشپب رثه

 وج كين هلاژ < -۲ (نارهت)هچبدرک یلعدمحا یاق[-۱ ۲ دراد مانهچ دشهیهت
 یمالسالاةتتانیم « ۳ نام )ولساف کا م بو . ددده ملیف نادرگ راک مان ۳

 جروچانیلرم < . (زیربت)نایک اهاوسثادرآ . < -4 بملف ویروتسا نی رثروهشم ب۶ دن وابق ریماضویرپ < <  (نامرک) ینامرک جریا < -۳ 5 «دادنم

۹ ۹ 



9 ۷ 

2 ۱ 2 1 
 هم ۱

 ات ی - و هد و
۰ 

 ]مد
 مم ۰

 هایند تالوصحم نیرتگ رزب هدنهد شیامن»

 ۳ یناک دوک تشذگ رسزا یرباز
 ایححا ۱0( لو

 ۳ >)للد تب را رس نو ۱ دشر ع امتجارد تسربرب

 ۴ 44۵ هدومز دنددم رد شث یداک مو ۳

 ی ۱۲ص یک زا یر را ات

4 
۰ 

 عشیلاح هکر 9 تاساسحاو فط)یعنی رتیااح هک بار 1
 دژاد هتفهن دوخرد اد یرشب

 مو رحم لافطا
 ریظن یب تسبراکهاش

۴4 

 مو رحم لافطا
  تفدابكیز کم گر زب راکهاش نیا ۳ 73 0

 . .ملف سلطاو یدوتسا ردیصاخ هجوتو

 +7, و

 هذنناوتب رتهب مرتحم نایچاشامت ات



 بوبحمهذنن اوخ ود زا هتب اسیب ترسنک كي لاعناد رگ راک نیرتهب |
 سس

 ۱۳ و ها | تن

۱ 

 , 2 درط
 ۱ ت ِ رخ

۱ ۹ 

| 

 و
2 

1 

1 

1 

1 

  ۱ ۳ ۳۹ ی 

۲ 

 ۰ ۶ هیسیع فا ۳ ۳۸ ۴

۲ ۱ 

 یرتناموکد ملف ارز ُأ :

 لب یگ دنز و حور نیمه یزاب رب ۳۳ دی وعه ی نارم

 دو ریم رامشب تلم ۱ و ۳3 ل

 نایاب ی ات رول
9 

 ی ی ۱ و اب تی اس و کسر

 تسانکمماهنا | مهتخاس زا زین ملیف
29۳ 

 ناکم)ثن ال پوه (نوشیپ ناکم) یسداو | 2
 (ندت |
۱ 
 ُأ
۹ 

 

 ۱ دم

 ۰ ۲4 ۱ یادی 3 ۱ مس ما تمل یثدیم سس بت سسس 9 ُأ
 یرگدا داوجرئ-آ را یداریدبب تتوحت بسسا وز لک هزابرد

 امن 1 )حد ۲ هد و زد 4 ۱
 ۱3۴ امتیسرد دنفسا ۲۷ هعمجزور مرص ۱ اتتمناطبش»

 ۱۳۳ رو - اندومسم هزاغم + طیب )9۳4

 ۱ ۳39 ناوم - ابند یاهامس 5 ک

 ۱۳ دون زا ار دوخ لافطا

 دیهد تداع

 : تارا زه زا یکی هک دب راد لیهامش را

 ایدرا زه دصیسدیل اید را زهدص راهچ زاا وح
 ی

 اره هاجنب وولابد رازه دصكي ویلابد رازه

 , ی هعرت یاب ردص و یلایدرا زمکی و یلاید دازه

بام تشه رب غلاب اعیچ هک یلمزادناسبق هدنص
 ان 

 5۶ رم هدادا هب لاسنایاپ زالبقان دیدرگدوب

 اههچاپ واهیک دنب اس واههبعشزا یکب اب یلمزادنا

 پاسح ناتن دنا زرف ود وخ یا رب عج رم

۳ 



 و ۱

 مه لب هاب یه -روس*اتتوبارام# درک دیهاوخهدهاشمارنیمزیور هرشح نیرتک انتشهدملیفنیا ۴ وی یاتیه آهک م دوستت ارام درک دیار ک

 ۰ رای 1 رباربرد یا هدنزدوجوم چبهد رتشی اهدرالیمزا اونآ هدع .دنک شدوبان دزاوتیمت ةرادن تدزاق» یاراب آ ز زا ارنآ اوت
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 اویئاک دنیوجتلاح . تفرکارق ار قاطا یاهورشا توکس ۳  ۲

 تربز رژو زلف ار تارهاوج اما دن] «2اع

 رکیو بوخ ک 9
 اب ی مچ م

 تقن یعلج رولیس هاف | رو توئص یتدمزآ سم
 رد رثا دنا هدب رب اعتیازا هک ار هحاصنتج نیمه . .تصض « تسنسه ۴ ۱ ًِ ِح

 هتشذگ راک را راک رکید هک سودا یلو ماست راک ميتشاو تسرو ِ
 ارث وژ هامب طوب رم یاهتشا هچ ره تقدم
 -رد «یلشآ سنو» نأتساو الخزا و دع

 هتشاد تحص یشومآرف یوجنسج رد ول راک تن وس هول ت

 هام رد هک یتداوحب یاهراشا

 «رولس»

 6 تفایرد نا

 لادن رخ[ یاپهام یابتخادراب رد یل و

 تشادن روجو ووب هتسویپ عونوب نئوژ
 راب ودالتاو دتنام یتاراشا هجوتم هعو لیروآ ءام تسقرد

 یور رد دورو ماکنه هک دم شرا»
 هرروخ شمشچ فلت یرچاتدنج ین رز «تفع ور دو 2

 نابک ات و دش « هتفهرو فلت 7 رس ۳

 [ رهاظ ؛تسا تءعیعم
 هورکت یزاب «فنک و چه مودتم ۳ ۳

 ءام نیازآ سپ وا ! تک دنل یادصاب

 ار اهیوچ نآ «یدن ۲۶ یتسار
 منس نیاب رواب

 تشروب هوز هک یسنح تحص هجوم تف رک تسورد هک اراهب رچ
 تس اپهتدم هک روبراکش7 ناش هتف رک راضو درک و هو کن زرهاوظزا
 هررت تسد ابت اب یسک

 صسوصخم فک یور سچرب هب ءراشا «کیلاحرد هاک [ راک
 :تفگ رکیم دنروب هدزار «درانیدو نهآءار تمالع شیور « اپبوچ

 نیازاسب یل و ءورکیم یزاب فلک وات رب درو صخش نیااب هلول

 اببوچ نیاب تسد رکبد هراتنا ناقنا ناتنی هک یراوک ات هداح
 تسا هدزن

 هتسفدب : تک و داد ییاع تسدابار شیاهلیص مب» ویم
 هک مینک ضرف متاوتبمرطاخ نانیمطااب رکیو الاح . متر شیب یردق
 شیپ هام جنیو لاسود دودحرو دیته شیوجتجرر اش هک خش نیا
 سیلباروا اجن[رد رکاو هتشاد تماقا «ینایترب» یاهطتهزا یکیرد
 رو رما هدن ورپ ًاشح دشاب هدرکب لج مررمزا یزاخاو دبدهت ماهتاپ
 .تساووجوم یناب رهش

 تسا یسیلگن | ورستیا تیلمهکتسنبا لاجهتکت و تفکر ولیم

 هک ميراودیما . هدرکای فارطارو مه یئادصورس ًاتحوا فیتوتو
 , مینکبیقت اروا هار نیازا میت اوتب

 . تست یکش « اقآ هتبلا

 دب ون اب تشاذکبم بجرو ارالول یاههجرتفد هکنانچه رول
 «یناتیرب» یلاوحرد اروا هک تشیازا نم یتارگن اهنت : ورک هفاضا
 روشک یتحایو ناتسلکنارد لمع نيا التم دیاش ,دنشاب هررکن ریگتسو
 ریگتسو ار درم نیا هک میناديم طقام نوچدشاب هداتفا اقا یرگیو
 امرفس نیا لاحرهب . میرادت یعالطا شابتوتلحمزا رکیرو دن !هورک

 .شتهاسی یهاکن سیح .درک ك.رزت ووصقب ارام یدایز دحات
 ژاورب نینلب رگید تعاکی ات اسیاوه : تقک شتسودب

 یاد حیرتت ضحم دال + یدن ۲ ینکراکچ ۱
 درو ۴

 1 و یناس سیرابرو هک

 هتار سیراپ یل و یتفک تسرد او جیرفت -
 ژاب «حال ی لاک » ینامهیس زاب هک متشاد لیم رج
 موش رخاب

 . ورایدنلتاعسا سیلب هرادارر دعب تعاسدنچ

 :تنک ی م نوسنیلاکیدن ۲[ ووخ تسودب «رولیسو
 یلاس» هب شیپ هظعلدتچ نم «یورب <جالیلاک»
 مهاب دارفا نآ به شما تسارارق هک تفک واو

 «ورفسلهكراموو «یروموراجبر» و «كورب ید و

 تک سح یورزا ای ارراکذیا دبالو دن ررکیمزاب
 سیلپ نظ ءوس اهن نتفر اب ارابم هکنیا سرت
 اهن ] و دشیهاوخفرط نینوتْظم همهابوت نیاربانم
 جار علو و صرحاب دنراد عالطا سیرای ام زورما
 +تساوخدتهاوخ یتاحیضوت

 [ا یکیلقادح هکد شمهاوخ هجوتم نمو -
 نیا جم مناوتب رکاو تسا دننقالع عوضوس
 :ماهدرک

 کن شور تیارب دیاب ارزیچكب لاحریب
 : ۱ تارطاخ هچ رفدب مجار دیابت نات ]زا كيچیپب

 1 و یدیمهف
 ۳ ۱۳۲ لو سیو باتج بوغوایب ف

 :وم اما تسانم یتطاب لیم فالخ رب راکنیا هک

 او ووشیمرید درادرگید ۰ تشاد مهاوخ یا هدننک

 نم رس یئالب <جالیلاکدرورکا 1 هک دشاب تداب

 وخ لثم یبالقهن یلک هیضق یکد یسررومام یباسح

 « راذگب زانک ار یخوش)لاح : تفکر ولبم
 ورموت هک اجن ] .شاب هتشاد بوخ ار تروخ

 اق دسجب رگیو دسچ ك. هک رادنلیم نمو تسپ

 عونکب یدنآ شتسود و رولس نی

 1 اتتسن بوخ ارودن ۲ یسک رکا هک تشاو روجو

 . هدنک ترودک رب لمح ارناشیاهیخوشو
 ارم :هاک [ راک یاق]بانج ظفاحادخ -

 + شاب میجرطاخ ووب

 ته نوشیاک زا جالیلاکرد
 ابزونهویم :لیب یمرکل ابقسا دوب هتشکز اب
 واکجنک نامتجزا یاهقلح هک دوب هتشاذکن

 .نبوعدمب اید ه اعحاص جم



 رامهظا شایصومخ یکدن زرو : «یفو هک هچنآ مغرولعو دناوخ ی اب

 اش نایمژارفتکسی یی - رکذت مدشن ریو ات متسا و غیم
 نیا لیلرنم .دنک یم ناسهتب
 هک منکیم مالعادرم ایدشاب نز

 ء واتفا دهاوخ سیلپ كنج
 ناراوکر زب و ميالسحرا شیاما

 زونه . ووش هبتتماش روخب رما
 .دیوش صالعو دیک وکب

 + تفکی صاش نسلای سیم
 , دیدنی ووخ هاتکتف ارطارو نارطهاکاع ميهدهمارا نامووخیزاب المتام هک تسارتهب -
 ۱ 3 یکی رسوون اعجو نآنواتنا می هظعل ره یلاسسر هکنابار یریشش هکد وب :تسرد مرهچزا سارهو یدرسو تفای یلک ر یفت قآزا دوب هوزکی تی شب نوسنیلاک یمن 7 هک هتوکناسه نکیل

 رو یدت 7 هکر وب یتدم
  هژورود یکینیا ودهک
 ووب یراعریغ یمک هک ی یاد_-حره یکاتساره بشنینچ رد .ووب هتنرورق باوعبهزات نرچ دینشن ار نآ یتتآ یلو ورک مالعا ار هس ه مب رکی دمی م رووژا هک یتعاس <: زیاعص دمی ۳ رو هلن ل ۹ ءا یارب یلح هارنایم نیازآ هک

 ۳ روح
 .دنک یمتیلشیو بت اجی ار لیاقمرا وی یورربشا یناسییم یاهسایلاب کدیز ار م دزیم متق غابو» یلاعیی ویتسس اب هکتاشچهو دیویم یک رتبغاب ودلابخ و بارعمااع روا

 3م سرو تست ی تب تب ست
 تراپناب یلودن ورک یمتباصا عن ۲ نتیدرم یاهریت بره

 راس ری وای یاهمتصوتسا هبنیزا اهن آستج هکد یویم بجعت
 زدتتام سیسو دن ورک ی م سسلاربو ندپ
 پلک یاشامتمرکی دعب یبت ] و دن راتقا
 تیمهای وی زج عوضوم نیاب یمجوت
 دم[ ی مر ختسع

 ستم بتسی - تی

 هتهآ
 یمنیمز یو رب فرب مر "تا
 هک ووبهدش شقارطایابیز ک
 شر ظنب یدحات زین دیاش ور رکن

 هاست سس
 اب یکاتلوه یدنعیل اب شرگب رتراکشآ هظحل ره ادص

 , دش وصحع

 "رو مهوو لای ملاعزاو ووشکم هزا ارشنامشچ یاهصدقم چیه نودب هبنرمکی ماکت .تخاسیم تحاراتاو یمن و تسکشییم مهرداد توکسریب كيلءتخاوتکی یادص زوته

 واویو رص زا تشاد تسد روهک _یلسلسم وادشیو ورم اتقدو دیسریم

 .دمآ یمانشآ شخوکب "یبیجع زرطب تب تب یادم , ووب لایخ زا رتکانسرت یهیقح اما.دنص
 ,و رب قاطا نو روزا, ریخاما,تسشت باو هتخرروو دع هنلب شساج زا هاب یساره و لزهاب ی 7 ادپسیلو هرک .یمراک ی لاوح نامهرد هکر وب یاهاخراک ووتوم یادص دیاش
 روش یسک بار طتا و ت هحوتحاب هک وب ياد "(رهاظ ۳ و تی تب ست تب

 رايتخا یب یدن 7 تسو درب یق

 کد شناطا



 راکهاش كب كنيالصف ۱ صف یاهملف 5 ۱
 نارمسد اع ضیا امن لابتد ار

 2 ۱ و

 3 ۱ یاهم ۳
 تعفصر یلاع تالل رصعم زا رگ گبد 1

 : مانب هسنارف یا گاهنمس

 سراب سو کش
 ۱عع ۲2۷3۳۱016۲5 اد ۳-۱

نیم تروزب یاهملذ نار)دتسود مید دو
 هام

 6۱۳۰م

1 
 بودس امنسم

 هسنا رفیامنیس فورعهدنمرنهود كا رتشاب

 3 تونرونآ - لاکتساید ولک ناز ف



 در را

 ارام اکیمتت
 تنگ نیرت اک - یک درایر

 یراد ربملیف یقییقح ی اه هنحصز زا هک یعامتجا ی ویمع ل لات ماد كيو بلاج عر ص وه تر

 دنذر بم ع ی رشهانهداب :|رالد نویلره دگب , یلاس رهش ند ناراکپبت تسا زردرا

 1 ۱3ت رک نا دتسات لامعازا ۱ راک مه ت -رلردد



 تایشوروتمارو

ت
ر
ش
 

۱ 

م
ر
ت
 

و
 

 تادرر

 نام

۳۳ 

۱ 

13 
ا
ر
م
 

ش
ت
 

9
 

و
ش
 

2
 

 (عز

2
 

۱
۳
0
 ۸
۶
 
۳

 

1

6

 1
 

م
ه
 

 ودویس»

3
 


